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A kutatás paraméterei 
 
 A B-Fókusz Intézet (BFI) és a KárpátPress 2011. május 12. és június 10-e 
között szociológiai adatfelvételt végzett az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági 
magyarság körében. A vizsgálat megismétlése egy 15 évvel ezelőtti kutatásnak, 
amelyet 1996-ban a Balázs Ferenc Intézet végzett az említett négy határon túli 
magyar közösség körében. Mindkét kutatás a határon túli magyarságon belül 
végbemenő asszimilációs folyamatok azon aspektusainak empirikus feltárására 
irányult, melyek főként az anyanyelvhasználattal, az anyanyelvi oktatással, és a 
megkérdezettek organikus nemzeti értékrendjükhöz való viszonyával kapcsolatosak. 
A kutatások paraméterei a következők:  

 
 

Mintamegoszlás a vizsgált régiókban magyar gyermekek számára választott 
óvoda/általános iskola tannyelve szerint (1996-2011, %) 

ERDÉLY FELVIDÉK 
1996 2011 1996 2011 

 

Eset-
szám 

% Eset-
szám 

% Eset-
szám 

% Eset-
szám 

% 

Gyermeküket magyar 
tannyelvű óvodába/iskolába 

járatják (MISK) 

324 62,0 580 58,8 276 59,9 347 52,1 

Gyermeküket többségi 
tannyelvű óvodába/iskolába 

járatják (TISK) 

199 38,0 406 41,2 186 40,1 319 47,9 

Összesen 523 100 986 100 462 100 666 100 
KÁRPÁTALJA VAJDASÁG 

1996 2011 1996 2011 
 

Eset-
szám 

% Eset-
szám 

% Eset-
szám 

% Eset-
szám 

% 

Gyermeküket magyar 
tannyelvű óvodába/iskolába 

járatják (MISK) 

190 64,6 302 54,9 286 57,0 275 55,8 

Gyermeküket többségi 
tannyelvű óvodába/iskolába 

járatják (TISK) 

104 35,4 248 45,1 216 43,0 218 44,2 

Összesen 294 100 550 100 502 100 493 100 
 

Az iskolaválasztás nyelve szerinti alapmegoszlások a mintaalakítás 
eredményeként jöttek létre (az elemzéshez szükséges elemszámok biztosítása 
érdekében), következésképpen nem a valós megoszlásokat tükrözik. Utóbbival 
kapcsolatban egyik országban sem állnak rendelkezésre hiteles statisztikai adatok. 
Statisztikailag kellően alá nem támasztott becslések szerint jelenleg a határon túl élő 
magyar gyerekek mintegy 25-30%-a tanul többségi tannyelvű általános iskolákban. 
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 A kérdőívek száma 1996-ban: 1781 (1076 magyar, 705 többségi iskolát 
választó szülő), 2011-ben: 2695 (1504 magyar, 1191 többségi iskolát választó szülő). 
Következésképpen a regionális és idősoros összehasonlítást tartalmazó elemzésünk 
3285 gyermekeit magyar és 1896 gyermekeit többségi iskolába járató, tehát 
összességében 4476 határon túli magyar megkérdezett társadalmi rétegződése, 
nemzeti identitásához való viszonya, iskolaválasztási gyakorlata és asszimilációs 
érintettsége alapján követi nyomon az elmúlt másfél évtizedben lezajlott beolvadási 
folyamatok szociológiai hátterét a vizsgált közösségek körében. 
 
 A kutatási pontok (települések) száma: 177 (1996) és 228 (2011). 
 
 A megkérdezettek körét mindkét kutatás során olyan, döntő többségükben 
magukat magyar nemzetiségűnek valló szülők alkották, akiknek a lekérdezés 
időpontjában volt óvodába járó, illetve általános iskolát látogató gyermekük vagy 
gyermekeik. 
 Az adatfelvétel irányított kvóta alapján történt.1 A mintasokaságba bekerült 
válaszadók megoszlása nemek, településnagyság és területi (regionális kutatási 
körzetek) szinten követi a legutóbbi népszámlálások határon túli magyarságra 
vonatkozó arányait. Korcsoportok és iskolai végzettség szerint a minta kialakítása 
során tekintettel voltunk arra, hogy a jelenleg óvodás-, illetve általános iskoláskorú 
gyerekekkel rendelkező szülők a vizsgált közösségeket alkotók fiatal és 
középkorosztályaihoz tartoznak. A válaszadók iskolai végzettségének megoszlása oly 
módon tér el az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság összességére 
vonatkozó arányoktól, hogy – miután döntően fiatal, tehát az idősebbekhez képest 
relatíve iskolázottabb korosztályokról van szó – a megkérdezett szülők között az 
országos átlagnál kevesebb az alulképzett (alap- és szakiskolai végzettségű) és 
néhány százalékponttal magasabb az érettségizettek, valamint felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők részaránya. 
 Az ismertetett megoszlásokon túl a mintaalakítás legfőbb szempontja az volt, 
hogy közel egyenlő arányban kerüljenek a válaszadók közé gyermeküket magyar, 
illetve többségi óvodába/iskolába járató szülők. Ezt a – különösen a „többségi” 
almintákba tartozók lekérdezése szempontjából módszertanilag „kényes”, 
problematikus – kritériumot csaknem hiánytalanul sikerült realizálni. 
 A bemutatásra kerülő információk a határon túli magyar kisebbségkutatás 
történetében első ízben teszik lehetővé, hogy az utóbbi másfél évtizedben – 1996-tól 
2011-ig – végbement asszimilációs folyamatok szociológiai háttér okait egzakt 
összehasonlító adatok alapján monitorozzuk. 

                                                
1 A vizsgált kérdéskörben reprezentatív minta alapján szociológiai adatfelvétel több 
szempontból is kivitelezhetetlen. Egyrészt mert nincs olyan mintavételi keret (statisztikailag 
behatárolt alapsokaság), amelyből kiválaszthatóak lennének a magyar, illetve többségi 
tannyelvű iskolát választó szülők, másrészt a kérdéskör természete kizárja a „statisztika 
szigorúságot”, hiszen olyan népszámlálási adatok végképp nem állnak rendelkezésre, melyek 
az asszimilációs folyamatban való érintettség fokozatai szerint csoportosítanák a tárgyalt 
közösségek tagjait. 
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1. Bevezetés 
 

Az alábbi kutatási dokumentációban bemutatásra kerülő idősoros 
összehasonlító elemzés a határon túli magyarság körében végbemenő asszimilációs 
folyamatok szociológiai aspektusait vizsgálja. Elemzésünk tehát nem a demográfia 
által feltárt úgynevezett népmozgalmi adatok, a nemzetiségi oktatás statisztikáinak stb. 
újraértelmezésére irányul, emellett pedig nem foglalkozik az asszimilációval 
kapcsolatos szakirodalomban fellelhető elméleti megközelítések áttekintésével sem. 
Kezdeményezésünk fő célja ezzel szemben a népmozgalmi mutatókban megjelenő 
tendenciák szociológiai háttér okainak feltárása. A regisztrált adatok feldolgozásának 
módszereit oly módon választottuk meg, hogy az eredmények nem szakemberek 
(például a kisebbségek érdekképviseleti szerveiben, különböző civil szervezetekben 
tevékenykedők stb.) számára is értelmezhetőek legyenek. Ilyen értelemben célunk egy 
úgynevezett „alkalmazott” kutatás megvalósítása volt, melynek révén lehetővé válik a 
meglévő empirikus adatokban megjelenő asszimilációs tendenciák társadalmi 
hátterének, a folyamatok mozgatórugóinak/okainak feltárása. Munkánk azon 
társadalmi jelenségek empirikus igényű feltárására irányult, melyeknek megismerése 
meghaladja a kisebbségek társadalmi életét vizsgáló hagyományos 
társadalomtudományi diszciplínák módszereiből adódó lehetőségeket.  
 Kutatásunk alaphipotéziseinek meghatározásában az elmondottak miatt 
kizárólag gyakorlati szempontok játszottak szerepet. Eszerint a határon túli magyarság 
körében végbemenő asszimilációs folyamatokat az eredeti nemzeti identitást fenntartó 
társadalmi térben (intézményekben, interperszonális kapcsolatokban, az érintettek 
értékrendjében) megjelenő diszfunkcióként definiáljuk. Olyan, a kisebbségi létet 
meghatározó társadalmi jelenségként, amely az érintett egyéneket és – szűkebb/tágabb 
értelemben vett – közösségeiket folyamatosan arra kényszeríti, hogy az organikus 
nemzeti identitásukkal szemben megnyilvánuló kihívásokra mindennapi gyakorlatuk 
során válaszreakciókat- illetve stratégiákat fogalmazzanak meg. Kutatásunk 
alapfeladatának ezen stratégiák tartalmi jegyeinek feltárását tekintjük, melyek 
elsődleges színteréül a társadalmi kiscsoportok (a család, illetve az egyén társadalmi 
hierarchiában elfoglalt helye, valamint informális kapcsolatai) szolgálnak.  
 Az említett keretek között kialakult értékrend jelenik meg (kölcsönhatásban a 
mindenkori geo- és belpolitikai-gazdasági helyzettel, közéleti gyakorlattal, illetve a 
tömegtájékoztatásban megjelenő domináns információkkal) azokban a nemzeti 
identitás megerősödéséhez, szinten tartásához és meggyengüléséhez vezető egyéni 
döntésekben (iskolaválasztás, anyanyelvhasználat, párválasztás, interperszonális 
kapcsolatok stb.), melyek visszahatva az értékrend alapelemeire különböző mértékben 
ösztönzik az érintetteket a nemzeti/közösségi hovatartozás alappilléreit jelentő 
értékekkel és stratégiákkal való azonosulásra/elutasításra. 
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 A fenti felismerés, valamint a BFI több mint másfél évtizedes kutatási 
tapasztalata indokolja azt a szakmai meggyőződést, mely szerint a határon túli 
magyarságot ért asszimilációs hatások differenciált átmenetekben jelennek meg. 
Következésképpen csupán megfelelő kronologikus keretben értelmezhetőek. Ez az oka 
annak, hogy kutatásunk nem csupán egy, az adatfelvétel időpontjában manifesztálódó 
(megragadható) statikus állapot, hanem az asszimilációs érintettség előzményeinek 
feltárására is irányult, melyet kutatássorozatunk első fázisában (1996-ban) a „család-
iskolaválasztás” koordináták mentén vizsgáltunk. 
 Az anyaország határain kívül rekedt magyar nemzeti közösségek tagjait érő 
asszimilációs folyamatok/nyomások természetével kapcsolatban mind a köztudatban, 
mint a szakirodalomban léteznek különböző – empirikusan ez ideig nem igazolt –
sztereotípiák. Ezek egy részét mind előző, mind jelen vizsgálatunk adatai megerősítik, 
hiszen a mindennapi tapasztalat szintjén is különösebb kockázat nélkül megállapítható 
például, hogy gyermekük számára inkább azon szülők választják a magyar tannyelvű 
iskolát, akik maguk is anyanyelvükön tanulták a betűvetést, mindkét részről magyar 
nemzetiségű felmenőkkel rendelkeznek, családjuk tagjaival és környezetükkel magyar 
nyelven érintkeznek, munkatársaik és barátaik döntő mértékben magyarokból tevődnek 
össze, és fordítva: a családi, interperszonális stb. szinten szlovák, román, szerb, ukrán 
kapcsolatokkal rendelkezők az előbbiekhez képest jelentősebb arányban íratják 
gyermekeiket többségi tannyelvű általános iskolába. Asszimilációkutatásaink azonban 
valójában ennél a pontnál kezdődnek. Annak empirikus adatok mentén való 
feltárására irányulnak, hogy a fent említett tényezők szerint különböző csoportokba 
(almintákba) sorolható határon túli magyarok körében milyen mértékben nyert teret és 
milyen okokra vezethető vissza az eredeti identitást gyöngítő iskolaválasztási 
gyakorlat. Mindezen túl pedig a másfél évtizeddel korábban mért állapothoz képest 
bekövetkezett változásoknak milyen várható következményei lehetnek a beolvadási 
folyamat közeljövőbeli alakulása (visszafordítása, lelassítása, szinten tartása, illetve 
eszkalációja) szempontjából. 
 Feldolgozott adataink a magyar kisebbségkutatás történetében immáron 
másodízben teszik lehetővé, hogy egzakt mutatók alapján bemutassuk a határon túl élő 
magyar szülők asszimilációs érintettségének mértékét, emellett pedig érzékeltessük az 
1996 óta e téren bekövetkezett változásokat. 
 Jelen kutatásunk alapját mind tematikai, mind mintaválasztási téren a Balázs 
Ferenc Intézet 1996-ban, négy országban realizált első asszimilációkutatása képezi.2 A 
kutatási paraméterek kialakítása során legfőbb célunk az volt, hogy a most regisztrált 
információhalmaz tartalmilag biztosítsa az egy évtizeddel korábbi vizsgálati 
eredményekkel való összehasonlítás lehetőségét. 

                                                
2 Lásd: „Asszimilációs folyamatok 1. Iskolaválasztás és anyanyelvhasználat (Erdély-Felvidék-
Kárpátalja-Délvidék)”, BFI, Kutatási jelentés, 1997.  
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1.1. Módszertani alapkategóriák és kutatási előfeltevések 
 
 A határon túli magyarság körében tapasztalható asszimilációs folyamatok 
elemzését az alábbi alapkérdés megválaszolásával kell kezdenünk: milyen szociológiai 
háttérokok játszanak szerepet abban, hogy eredeti identitásukat tekintve formálisan 
azonos kategóriába tartozó (a kérdőíves adatfelvétel során magukat magyar 
nemzetiségűnek valló) emberek gyermekeik iskolaválasztása vonatkozásában eltérő 
gyakorlatot követnek. Más szóval: az egyén identitását meghatározó társadalmi 
tényezők szempontjából milyen különbözőségek és azonosságok mutathatók ki a 
gyermekük számára magyar, illetve nem magyar iskolát választó határon túli magyar 
szülők között. 
 A problematika feltárása érdekében az értékrend- és rétegződésvizsgálatok 
esetében alkalmazott független változók (nemek, életkor, iskolai végzettség stb.) mellé 
beemeltünk az eredeti identitást közvetlenül, valamint csupán közvetve meghatározó 
szempontokat is. Előbbiek közé tartozik a megkérdezettek családjain belüli 
nemzetiségi megoszlás (homogén magyar és vegyes házasságok), a családtagok 
gyermekkori, illetve jelenkori nyelvtudása és nyelvhasználata, alapiskolai végzettsége 
(kiemelten a szülők oktatási nyelve szerint). A második csoportot a tágabb társadalmi 
(interperszonális) kapcsolatok kategóriái alkotják (a munkahelyi viszonyok, a társas 
érintkezés egyéb formái – a szomszédi és baráti kör stb.), valamint az 
információszerzés forrásai (médiahasználat anyanyelv és többségi nyelv szerint). 
 Vizsgálatunk alaphipotézise szempontjából két elem külön is kiemelést 
érdemel. Miután az identitás változása (esetünkben az identitásvesztés) egy relatíve 
hosszú időn keresztül bonyolódó folyamat, adatfelvételünket oly módon alakítottuk, 
hogy a legfontosabb változók esetében az időbeli módosulások is tetten érhetők 
legyenek. Ez az oka annak, hogy nem csupán a – megkérdezett – szülők (és 
házastársaik), hanem az unokák mindkét ági nagyszüleinek identitásával, társadalmi 
státusával kapcsolatos (összességében tehát háromgenerációs) adatokat is rögzítettük. 
 Az előzőekből következik, hogy noha a kutatás során a válaszadók (mint 
egyének) eredeti identitásának módosulásait volt csupán módunkban rögzíteni, mindez 
elválaszthatatlan attól a színtértől, amire a vizsgált folyamatok legnagyobb hatással 
vannak. Ez a terep természetesen a család, amely – amint azt látni fogjuk – nem 
csupán a kívülről jövő, s döntően az asszimiláció irányába mutató hatások szűrőjeként 
funkcionál, hanem egyben vissza is hat a tágabb közösség szintjén végbemenő 
asszimilációs folyamatokra. Több mint valószínű ugyanis, hogy a „megszűrt” külső 
impulzusok az egyes családokon belül különböző identitás-stratégiákban rögzülnek, 
melyek befolyással bírnak az asszimilációs folyamatok intenzitására. Az elmondottak 
miatt elemzésünk során a vizsgált folyamatokat igyekszünk a család intézményének 
keretei között bemutatni.  
 Az adataink értékelésével kapcsolatos következő fontos szempont, hogy a 
különböző almintákat fontossági sorrend szerint kezeljük, így a mélyebb/fontosabb 
összefüggések feltárását főként az asszimilációs folyamatban leginkább érintett 
csoportok esetében végezzük el. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az eredeti 
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identitásukat inkább megőrző rétegek3 identitás-struktúrájának jellemzői ne 
kerülnének bemutatásra. Annál is inkább, mert – amint azt látni fogjuk – az 
asszimiláció eszkalációjához koránt sem az immáron részben, vagy csaknem teljesen 
asszimilálódott rétegek, hanem éppen a jelenleg még nemzeti identitásukat különböző 
fokon megőrzők jelentik a legfőbb tartalékot. Magyarán: a határon túli magyarság 
beolvadási folyamatának közeljövőbeli alakulása elsősorban attól függ, hogy az 
asszimilációban egyelőre nem, vagy csupán relatíve kevésbé érintett társadalmi 
csoportok tagjainak nemzeti identitása milyen mértékben lesz képes ellenállni a 
mindegyik vizsgált régióban számottevően növekvő asszimilációs nyomásnak.  
 Előfeltevésünk szerint az eredeti nemzeti identitás fellazulásának szempontjából 
formálisan kétféle határon túli magyar típus létezik. Olyan, magukat magyar 
nemzetiségűnek valló személyek, akik még magyar, s akik már nem magyar iskolába 
járatják gyermekeiket. Tartalmi szempontból azonban (az identitás megőrzésének, 
illetve feladásának feltételei és motivációi, tehát az asszimiláció mértéke szerint) 
vizsgálatunk során többféle, egymástól az asszimilációban való érintettség egyes 
fokozatai alapján elkülöníthető kisebbségi magyar altípust találtunk. Adataink 
értékelése során elsősorban ezen kategóriák tipizálására, valamint az eltérő gyakorlat 
mögött meghúzódó összefüggések – strukturális és motivációs elemek – bemutatására 
törekszünk. 
 A továbbiakban tehát egy időben és térben differenciált folyamat – a nemzeti 
identitásvesztés – különböző fokozatainak szociológiai eszközökkel való 
megragadására teszünk immáron másodízben empirikus adatok alapján kísérletet, 
mikor a jelenleg (2011-ben) regisztrált adatainkat összevetjük a másfél évtizeddel 
ezelőtti kutatásunk során megismert asszimilációs tendenciákkal.4 
 Alaphipotézisünk szerint az iskolaválasztás a nemzeti identitáshoz való viszony 
egyik legfontosabb fokmérőjeként jelenik meg a határon túli magyarság körében: amíg 
a gyermekük számára magyar tannyelvű általános iskolát választók mindezzel eredeti 
identitásuk fenntartásának, illetve megerősítésének bizonyítékát adják, az utódaikat 
nem magyar iskolába járató magyar szülők döntésükkel az előbbivel ellentétes irányba 
(a nyelv- és identitásváltás, tehát a beolvadás/asszimiláció felé) befolyásolják utódaik 
sorsát.5 
 Az elmondottakból további két – bizonyításra váró – előfeltevés következik: az 
asszimilációs tendenciák 1/ különböző mértékben érintik a határon túli magyarság 
egyes rétegeit; 2/ egymástól merev kategóriákban elkülöníthető („identitás-megőrző” 

                                                
3 Akik gyermeküket magyar iskolába járatják és homogén magyar házasságban élnek. 
4 A most összehasonlításra kerülő két kutatáson kívül a BFI 2007-ben a Felvidéken eseti 
megbízás alapján már felmérte az 1996-os kutatás által rögzített asszimilációs folyamatok 
változását. („Asszimilációs folyamatok a felvidéki magyarság körében, 1996-2007”, BFI, 
kutatási jelentés.) Miután a többi régióban hasonló kutatások elvégzésére (megismétlésére) 
nem volt mód, jelen elemzés során a régiók közötti idősoros összehasonlítás biztosításának 
érdekében az említett 2007-es kutatás eredményeit figyelmen kívül hagyjuk, és a korábbi, 
1996-os felvidéki adatsorokat vesszük alapul. 
5 Mintánkat sikerült oly módon alakítani, hogy a válaszadók számára minden kutatási ponton 
(vagy annak közelében) lehetőségük van a tanítás nyelve (magyar/többségi) szerinti 
iskolaválasztásra. 
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és „asszimiláns”) stratégiák helyett többlépcsős folyamatként jelennek meg a vizsgált 
közösségek keretei között. 
 A fenti megfontolásokból kiindulva elemzésünk első részében – a kutatás 
módszereinek rövid ismertetését követően – arra a kérdésre keressük a választ, hogy a 
fokozottan asszimiláció-érintett rétegek körében milyen mértékű eltérés mutatkozik a 
nemzeti identitást meghatározó strukturális tényezők tekintetében. Ezt követően az 
„identitáskopás” említett különböző fokozatainak (altípusainak) bemutatására kerül sor 
az asszimilációt leginkább meghatározó szociológiai héttér okok (nyelvhasználat, 
nyelvtudás stb.), és aszerint, hogy e téren a vizsgált, másfél évtizedet átfogó 
időszakban milyen irányú és nagyságrendű módosulások következtek be a határon túli 
magyar szülők gyakorlatában. 
 Mindkét – 1996-os és jelenlegi – adatfelvételünk során az anyanyelvhasználat 
köré csoportosítható kérdéseket vizsgáltuk, melyek a következők: 

– milyen strukturális és tudati/mentalitásbeli háttere van a többségi tannyelvű 
iskolaválasztásnak; 

– melyek azok az empirikusan is megragadható töréspontok, amelyek mentén 
feltérképezhetőek a beolvadás generációkon átívelő fokozatai; 

– milyen identitásstruktúrákban jelennek meg a különböző tanítási nyelvű 
iskolaválasztással összefüggő szülői cselekvések és magyarázatok, ezeken belül pedig 
milyen mértékben mutathatók ki az organikus nemzeti kultúrához kapcsolódó szálak 
lazulására, átértékelésére, megszűnésére utaló elemek; 

– milyen a hatás-visszahatás természete egyfelől az iskoláztatás nyelve, másfelől az 
anyanyelvi kultúra és a családi, mikroközösségi nyelvhasználat között. 
 A nemzeti identitás fogalmát továbbra is történelmi, nyelvi és kulturális 
azonosságtudatként határozzuk meg, amely előfeltételez egy bizonyos időbeli és 
tartalmi folytonosságot. A kisebbségi helyzetbe került magyar közösségek identitás-
struktúráiban értelemszerűen nagy hangsúlyt kap az etnicitás, mint olyan kulturális 
viszonyrendszer, amely történelmi és nyelvi folytonosságot biztosít, valamint 
otthonosságtermelő forrásként szolgál. 
 Az asszimiláció fogalmát, tekintettel annak szerteágazó politikai, társadalmi, 
kulturális és generációs meghatározottságaira, valamint folyamatjellegére, tág 
értelemben használjuk: a kisebbségbe kényszerült magyar közösségekhez fűződő 
nyelvi, kulturális azonosságtudatottal és nyelvhasználattal kapcsolatos kötelékek 
lazulásának, átértékelésének vagy megszűnésének folyamataként, az organikus 
kulturális viszonyrendszerből való kilépések sorozataként (esetenként annak 
lezárásaként) határozzuk meg. 
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Az alábbi ábrán kutatásunk módszertani alapmodelljét mutatjuk be, amely a nemzeti 
identitás megnyilvánulásának főbb területeit szemlélteti. 

 

 
A nemzeti identitás megnyilvánulásának dimenziói az asszimilációs folyamatok 

színterei is egyben. A nemzeti azonosságtudat újratermelésének/lazulásának kereteit (a 
modell alapján) elsősorban a kisközösségek jelentik. Ezek között elsősorban a család, 
illetve szűkebb/tágabb értelemben vett baráti kör, munkahelyi közösségek stb. 
melyeket elsődleges társadalmi csoportoknak nevezünk. 

A nemzeti identitás többrétegű sajátos minőség, empirikus vizsgálata (mérése) a 
különféle szintek elhatárolását és definícióját előfeltételezi. Kutatásunk során ezért az 
alábbi szintek elemeit, jellemzőit és összefüggéseit vizsgáltuk:  

1. Strukturális elemek 
1.1. nemzeti identitás a cselekvések szintjén (iskolaválasztás a gyermekek 
számára, az anyanyelvi kultúrához való viszony, anyanyelvhasználat); 
1.2. a család interperszonális hálózatának etnikai megosztottsága szintjén 
(rokonok, barátok, ismerősök, munkatársak stb.). 
2. Tudati elemek 
2.1 nemzeti identitás a vélemények és magyarázatok szintjén (a nemzeti 
közösséghez való tartozás fontossága, a nemzeti identitást érintő saját 
cselekvésekhez – például a gyermekek számára való iskolaválasztáshoz – 
társított magyarázatok és sztereotípiák). 

 
Az említett identifikációs szintek gyakran mutatnak inkoherenciát, s a bennük 

megjelenő ellentmondások a mindennapi életszervezés során alakuló, különböző 
előjelű azonosságteremtő válaszok és viszonyulások eredményei. Ezek a válaszok az 
identitásszerkezetek legkülönfélébb változatait hozzák létre, ám koránt sem merev 

 

A nemzeti identitás 
megnyilvánulásának dimenziói 

Adatrögzítéskor 
(népszámlálás, 

kérdőíves interjú) 
 

A gyermekek identitásának 
alakításában,  

szocializáció, iskolaválasztás Politikai pártállás, 
közéleti aktivitás 

Családi, rokoni, baráti 
kapcsolatok 

Nyelvtudás és 
nyelvhasználat 

Munkahelyen 
(a szakma gyakorlása, 

munkatársi kapcsolatok) 
 

Viszonyulások, magyarázatok, 
sztereotípiákhoz való viszony 

Kulturális tevékenységek 

Információforrásokhoz 
való viszony 
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dichotómiákban, hanem átmenetekben és fokozatokban. Vajon a határon túli 
magyarság körében hol húzódnak az említett átmenetek és fokozatok? Milyen a 
mélyszerkezetük? Társadalmi réteg-, életkor-, szociális helyzet-specifikusak-e vagy 
sem? Jelen elemzésünkben az említett kérdések megválaszolására teszünk kísérletet 
első ízben két, a BFI által realizált – tizenöt éves periódust átfogó –empirikus 
adatfelvétel idősoros összehasonlítása alapján.  
 
 Az összehasonlító elemzés bemutatása előtt a következő módszertani 
megfontolások érdemelnek még figyelmet. Bár a kutatási minta kialakítása során 
figyelembe vettük a határon túli magyarság népszámlálásokban rögzített statisztikai 
megoszlásait (tömb/szórvány, megyék/járások/községek, férfi/nő arány, iskolai 
végzetség stb.), a bemutatásra kerülő belső – az alminták közötti – összefüggések 
csupán irányadó jelleggel érvényesek a teljes alapsokaságokra (az erdélyi, felvidéki, 
kárpátaljai és vajdasági magyarság egészére). Következésképpen a megfogalmazott 
következtetések is elsősorban a mintára (az adatfelvételek időpontjában óvodás, illetve 
iskolás korú gyermekekkel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló 
szülőkre) vonatkoztathatók. 
 Mindazonáltal kijelenthetjük, hogy az elemzésbe bevont kutatási adatok által 
rögzített összefüggések az említett módszertani megfontolások ellenére a határon túli 
magyarság körében tapasztalható asszimilációs folyamatok valós megnyilvánulási 
formáit, fokozatait és tendenciáit tükrözik. 
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2. Az asszimilációs folyamatot meghatározó strukturális elemek 
változása 
 
 Amint arra a bevezetőben már utaltunk, az identitás (esetünkben a nemzeti 
önazonosság) meglazulásának szociológiai értelemben léteznek mind strukturális, 
mind tudati elemei, melyek legfőbb jellemzője, hogy erős kölcsönhatásban vannak 
egymással. Elemzésünk első részében azon folyamatok változását kísérjük 
figyelemmel, melyek a válaszadók családi szintű iskolaválasztási gyakorlatát az 
intergenerációs előzmények, valamint az érintettek társadalmi rétegződésének 
domináns aspektusai szerint szemléltetik. Az alábbiakban tehát a vizsgált időszakban 
végbe ment asszimilációs tendenciákat – a gyerekek számára történő iskolaválasztás 
tükrében – a következő strukturális dimenziók szerint mutatjuk be: 

– a szülők általános iskolai végzettségének nyelve (intergenerációs előzmények) 
szerint; 

 – a szülők iskolai végzettségének fokozatai szerint; 
 – házasságtípusok (homogén magyar, illetve vegyes házasság) szerint; 
 – a szülői korcsoportok szerint; 
 – anyagi-, valamint szociális-munkapiaci helyzet szerint; 
 – tömb-szórvány szerint. 
 

2.1. Kétgenerációs iskolaválasztási gyakorlat  
 

2.1.1. Iskolaválasztási gyakorlat a szülők általános iskolai végzettségének 
nyelve szerint6 
 
 Az organikus nemzeti identitás megőrzésének tekintetében döntő – mondhatni 
csaknem kizárólagos –, a gyermekek számára való anyanyelvi, illetve többségi nyelvű 
iskolaválasztás szociológiai háttérokainak bemutatását annak vizsgálatával kezdjük, 
hogy a családokon belül milyen mértékű öröklődés mutatható ki a magyar, illetve 
többségi nyelven történő oktatási gyakorlat szempontjából. Elsőként tehát azokat az 
adatsorokat ismertetjük, melyek azt illusztrálják, hogy a vizsgált másfél évtized során 
milyen változások (öröklődési automatizmusok, illetve szintek) mutathatók ki a nyelvi 
dimenzió mentén a szülők és gyermekeik általános iskolai végzettsége között. 
 Az ezzel kapcsolatban regisztrált idősoros adatok (1/1-1/4. ábra) egyfelől 
egyértelműen visszaigazolják azt, a BFI előző kutatásai által regisztrált alaptendenciát, 
mely szerint a szülők mindegyik vizsgált régióban továbbra is kardinálisan eltérő 
beiskolázási gyakorlatot folytatnak aszerint, hogy ők maguk milyen nyelvű általános 
iskolát végeztek. Ezen túl azonban számottevő régióspecifikus eltérések is 
tapasztalhatók az 1996-os megoszlásokhoz képest, melyek a következők. 
                                                
6 A szülőket általános iskolájuk nyelve szerint a következő három típusba soroltuk: magyar 
=mindkét szülő magyar általános iskolába járt; vegyes=az egyik szülő magyar, a másik 
többségi általános iskolába járt; többségi=mindkét szülő többségi általános iskolába járt. 
Kumulált változó, a százalékok összege eltérhet a 100%-tól. 
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1/1. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1-mindkét szülő magyar általános végzett 
2-a szülők vegyes nyelvű általános iskolát végeztek (az egyik anyanyelvit, a másik többségit) 
3-mindkét szülő román/szlovák általános iskolát végzett 

1/2. ábra 
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1/3. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1-mindkét szülő magyar alapiskolát végzett 
2-a szülők vegyes nyelvű alapiskolát végeztek (az egyik anyanyelvit, a másik többségit) 
3-mindkét szülő ukrán/szerb alapiskolát végzett 

1/4. ábra 
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A legcsekélyebb változást a felvidéki idősoros megoszlások mutatják (1/2. 
ábra), ami vizsgálatunk első fajsúlyos meglepetésének bizonyult. Ismervén ugyanis az 
említett régióban zajló válságos identitásroncsolódási folyamatokat7, igen váratlannak 
mondható, hogy az intergenerációs beiskolázási gyakorlat mind a magyar és vegyes, 
mind a többségi iskolát végzett szülők esetében itt változott a legkevésbé (mutat 
relatíve legcsekélyebb negatív tendenciát) a vizsgált időszakban. Ennek ellenére a 
korábban regisztrált automatizmusok továbbra is érvényesek maradtak: a magyar 
iskolába járt felvidéki magyar szülőknek immáron kevesebb mint 80%-a íratta 
gyermekeit magyar általánosba, emellett a vegyes kategóriába tartozók kétharmada 
választott szlovák iskolát gyermekeinek, míg azok a szülők, akik mindketten szlovák 
általánost végeztek csupán alig több mint 10%-ban döntöttek gyerekeik számára az 
anyanyelvi oktatás mellett. 

Az említett felvidéki „relatíve mozdulatlan” – valójában csupán a korábbi 
kedvezőtlen szinten megrekedt – megoszlások még inkább meglepőek az erdélyi és 
kárpátaljai iskolaválasztási gyakorlat terén bekövetkezett negatív változások tükrében. 

Az erdélyiek esetében ez azt jelenti (1/1. ábra), hogy a magyar iskolát végzett 
szülők a tizenöt évvel ezelőtti szinthez képest 6%-kal kevesebben választottak magyar 
iskolát gyermekeiknek (80%), miközben minden ötödik ilyen család már a román 
iskola mellett döntött (19,2%), ami ugyancsak 6%-os növekedést jelent. Az erdélyi 
vegyes, illetve román nyelvű iskolát végzett magyar szülők gyakorlata még ennél is 
határozottabb elfordulást jelez az anyanyelvi oktatástól. Előbbiek ugyanis jelenleg a 
korábban mértnél 12%-kal többen járatják gyerekeiket román, és ugyancsak 12%-kal 
kevesebben magyar iskolába, ami annyit tesz, hogy az iskoláikat különböző nyelven 
végzett erdélyi magyar szülőknek már csaknem háromnegyede román iskolába küldi 
gyermekeit, következésképpen magyar iskolát csupán alig több mint egynegyedük 
választ utódainak. Miután a román iskolát végzett szülők iskolaválasztási 
gyakorlatának változása még ennél is nagyobb arányban tolódott el a családi 
hagyományok irányába (1996-hoz képest 15-15%-kal többen választottak román, és 
kevesebben magyar iskolát) adataink egyértelműen arra utalnak, hogy az erdélyi 
intergenerációs iskolaválasztási gyakorlat a vizsgált időszakban relatíve gyengült a 
magyar, ugyanakkor számottevően erősödött a vegyes, illetve román nyelvű 
iskolavégzési előzményekkel rendelkező szülők körében. 

A bemutatott – egyértelműen negatív – tendenciák alighanem első ízben 
engednek bepillantást az erdélyi magyarság körében zajló, s a hétköznapi tapasztalás 
szintjén láthatatlan asszimilációs folyamatok mélystruktúráiba. Ezek ugyan a vizsgált 
esetben egyelőre nem mondhatók kritikus mértékűnek (főként amiatt, mert a magyar 
iskolai háttérrel rendelkező – ezen belül elsősorban a székelyföldi – szülők még 
mindig 80%-ban választják gyermekeik számára az anyanyelvi oktatást), ám adataink 
tükrében az identitásgyöngítő folyamat megléte nem lehet kérdéses (csupán ennek 
következménye, vagyis a többségi iskolaválasztás növekedési mértéke). 

Az eddigiekhez képest sokkal inkább válságosnak mondható azonban a 
kárpátaljai magyarság körében regisztrált intergenerációs iskolaválasztási gyakorlat 
terén tapasztalt jelenlegi állapot. (1/3. ábra) Kárpátalján ugyanis elsősorban a magyar 
iskolát végzett szülők gyerekeik anyanyelvi oktatásától való brutális mértékű 
                                                
7 Amelyek több évtizedes előzményekre tekintenek vissza, amint azt legutóbb a BFI felvidéki 
2007-es asszimiláció-, illetve 2008-as értékrendkutatásai is visszaigazolták. 
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elfordulása mondható a leginkább megdöbbentőnek: a másfél évtizeddel ezelőtti 
állapothoz képest körükben jelenleg immáron 18-18%-kal kevesebben járatják magyar 
(csupán 65,3%) és többen ukrán (34,7%) tannyelvű iskolába gyerekeiket. 
Következésképpen a családon belüli intergenerációs magyar iskolaválasztási öröklődés 
esetükben alapjaiban látszik megrendülni. Mindez elsősorban abból a szempontból 
számít primer identitásvesztő gyakorlatnak, hogy amíg a többi vizsgált régióban 
inkább a már egy, vagy több nemzedékkel előbb is vegyes, vagy többségi iskolát 
végzett – tehát az asszimilációban hosszabb ideje érintett – szülők alkotják az 
anyanyelvi oktatástól elfordulók döntő többségét, Kárpátalján a családi szinten még 
ilyen előzmények nélküli (tehát a betűvetést magyar iskolában tanult) szülők körében 
ment végbe az említett mértékű vészjósló folyamat.  

Mindez annál is inkább váratlan fejleménynek mondható, mert az 1996-os 
kutatásunk során épp ebben a régióban tapasztaltuk magasan a legszilárdabb kiállást a 
magyar nyelvű oktatás mellett.8 Az adatfelvételeink között eltelt jelentős időkülönbség 
következtében azonban egzakt adatok alapján nem tudható, hogy az említett romlási 
folyamat mikor vette kezdetét, lefolyása hosszabb periódus eredménye-e, vagy csupán 
a közelmúlt fejleményéről van szó. 

A regisztrált, váratlanul igen negatívnak bizonyult folyamat nyilvánvalóan nem 
független az ukrán kormány néhány közelmúltbeli adminisztratív intézkedésétől. Ezek 
a következők: az emelt szintű érettségi rendszer bevezetése (2004) és kötelezővé tétele 
(2007), a kétnyelvű oktatást szorgalmazó 461-es számú miniszteri rendelet (2008), az 
egyházi líceumok költségvetési támogatásának megvonása, a tankönyvek fordításának 
leállítása (2010) – ezek mind-mind olyan intézkedések, amelyek az ukrajnai 
kisebbségi anyanyelvű oktatás ellehetetlenítését szolgálják, s egyértelműen 
hátrányosan érintették a kárpátaljai magyar iskolák helyzetét. 
 Mindazonáltal a felsorolt intézkedések csupán érzékeltetik az időközben 
bekövetkezett változások hatásait, ám önmagukban közel sem indokolják a magyar 
iskolát végzett szülők idézett fokú elfordulását gyermekeik magyar anyanyelven való 
oktatásától. Minderre a szociológiai háttér okok szintjén annál is inkább nehéz 
magyarázatot találni, mert – amint azt elemzésünk további fejezeteiben látni fogjuk – 
az anyaország presztízse és a hozzá való ragaszkodás (eltérően a többi vizsgált 
régióban élő magyarság jelenlegi értékrendjétől) legkevésbé a kárpátaljai magyarok 
körében veszített másfél évtizeddel korábbi intenzitásából. 
 Ez utóbbi tendencia fényében mondhatók úgyszintén alapvetően atipikusnak a 
vajdasági szülők iskolaválasztási gyakorlata terén mért jelenlegi adataink. (1/4. ábra) 

                                                
8 Az említett időszakban – a kilencvenes évek második felében – a négy vizsgált régió 
magyarságát tekintve Kárpátalján egyedüliként nem csupán a magyar nemzetiségű családok 
körében növekedett a magyar tannyelvű általános iskolát választók részaránya, de 
számottevőnek volt mondható, hogy homogén ukrán családok is magyar általános iskolát 
választottak gyermekeiknek. Mindezt akkor – Kárpát-medencei összehasonlításban –
egyedülálló jelenségként regisztráltuk, aminek okát elsősorban azzal magyaráztuk, hogy 
miután a vizsgált időszakban még Magyarország a kelet-közép-európai posztkommunista 
államok között hosszú távon is tartós és geopolitikai szempontból vezető szerepet látszott 
betölteni, mindennek elszívó hatásaként (a „prosperáló” Magyarországgal való 
kapcsolattartás, vendégmunka-vállalás, üzleti kapcsolatok ápolása stb. megkönnyítése 
érdekében) az ukrán szülők igyekeztek magyar nyelvtudást biztosítani gyermekeik számára. 
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 Konkrétan azért mondhatók atipikusnak, hiszen noha a vajdasági magyarságnak 
az anyaországgal szembeni – kutatásaink kezdete óta, valamint a többi vizsgált 
közösséghez képest egyértelműen – leginkább kritikus, távolságtartó alapértékei 
mostani kutatásunk során is visszaigazolódtak, az anyanyelvi oktatáshoz való 
ragaszkodás szempontjából az ebben a régióban mért tendenciák bizonyultak relatíve a 
legkevésbé negatívak. 
 Mindezt főként a családi szinten „tiszta” magyar iskolázottsággal rendelkező 
szülők gyermekeik számára való jelenlegi iskolaválasztási gyakorlata szemlélteti: a 
Vajdaság bizonyult ugyanis az egyetlen régiónak, ahol az említett kategóriába tartozó 
szülők a 15 évvel ezelőtt tapasztaltnál többen választottak utódaik számára magyar 
általános iskolát (5,5%-os növekedés, 86%), és hasonló arányban kevésbé szerbet 
(ugyancsak 5,5%-os csökkenés, mindössze 14%).9  
 Ezzel együtt a vajdasági magyarság körében is megtalálhatók olyan számottevő 
rétegek, akiknek iskolaválasztási gyakorlata határozott asszimilációs tendenciát tükröz. 
Ez alatt elsősorban azok a házastársak értendők, akiknek egyike már maga is szerb 
általános iskolát végzett. Ezt bizonyítja, hogy az említettek gyermekeiket már csupán 
17,7%-ban járatják magyar, és kiugró arányban szerb iskolába (82,3%). Miután ezek a 
mutatók egyértelműen a legrosszabbak a tárgyalt (vegyes) szülői kategória 
tekintetében az összes vizsgált régióhoz képest (a csak magyar iskolát végzett szülőké 
viszont a legpozitívabbnak), elmondhatjuk, hogy az intergenerációs iskolaválasztási 
gyakorlat a vajdasági magyarság körében bizonyult a leginkább folyamatosnak 
(öröklődőnek).  
 A határon túli magyar közösségek körében zajló asszimilációs folyamatok 
tárgyalt – a nemzeti identitást alapvetően meghatározó – vonatkozásával kapcsolatban 
részkonklúzióként elmondható, hogy amíg a magyar iskolát végzett szülők gyermekeik 
számára – a Vajdaság kivételével – relatíve, illetve számottevően kisebb arányban 
választanak anyanyelvi oktatást, mint tették azt másfél évtizeddel ezelőtt, a már egy 
nemzedékkel korábban részben, vagy teljesen többségi nyelvű oktatásban részesültek 
körében markánsan tovább növekedett az ukrán, szerb és román iskolát választók 
részaránya (a szlovák iskolát választóké pedig a korábbi magas szinten maradt). 
 Végeredményben tehát azt tapasztaltuk, hogy a szülők és gyerekeik általános 
iskolai képzésének nyelve szerint másfél évtized alatt egyértelműen tovább nyílt az a – 
már eleve vészjósló szintről induló – olló (szegregációs távolság), amelyik a növekvő 
asszimilációs érintettség tendenciáját jelzi. Következésképpen: amíg a vegyes, illetve 
csak többségi iskolát végzett határon túli magyar szülők gyakorlata egyre eltökéltebb 
automatizmusok mentén határozza meg a gyerekeik számára történő többségi nyelvű 
iskolaválasztást, az általános iskoláikat még magyar nyelven végző szülők egyre 
kevésbé mutatnak határozott kiállást gyermekeik anyanyelven történő iskolaválasztása 
mellett. 
                                                
9 A relatíve pozitív jelenség lehetséges okai egyfelől alighanem arra vezethetők vissza – amit 
a vajdasági magyarság identitása és értékrendje számos egyéb vonatkozásban is visszaigazolt 
–, hogy az érintettek szerbiai állampolgárságukból adódó évtizedes elszigeteltsége, illetve 
hátrányos helyzete az ország integrációjának előrehaladásával megszűnőben van. A vajdasági 
válaszadók optimizmusát (ezáltal nemzeti identitásuk viszonylagos megőrzését, szinten 
tartását) emellett az is táplálhatja, hogy a többi régióhoz képest pillanatnyilag ez a magyar 
közösség áll a legközelebb az önrendelkezés speciális formájának megteremtéséhez. 
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 A bemutatott, egyértelmű tendenciákat tükröző folyamat kapcsán nem minden 
tanulság nélkül való annak megismerése, hogy maguk az érintettek mennyire vannak 
tudatában iskolaválasztási gyakorlatuk családon belüli öröklődő jellegének. 

1/5. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=nagyon ………….. 1=egyáltalán nem) 
 
 A grafikon adatsorai ezzel kapcsolatban azt mutatják, hogy a valós tények (a 
szülők egy generációval korábbi, saját eltérő nyelvű iskolavégzése) ellenére 
nagyságrendekkel kevésbé tulajdonítanak jelentőséget a családon belüli 
hagyományoknak a gyerekeik számára történő iskolaválasztás terén. Mindez 
elsősorban az erdélyi válaszadókat jellemzi, akiknek véleménye szerint mindkét 
iskolatípus esetében igen számottevően csökkent a vizsgált időszak alatt a 
gyermeküknek családi előzmények okán iskolát választók részaránya. 
 A regionálisan jelentősen szóródó adatok ellenére általános tendenciaként 
tarthatjuk számon, hogy mindegyik régióban elsősorban a gyermekeiket többségi 
iskolába járató szülők azok, akik sokkal kevésbé hajlandók döntésük intergenerációs 
gyökereit akceptálni, illetve azt felvállalni. Mindez aligha az önismeret ekkora fokú 
hiányára utal. Esetükben sokkal inkább arról van szó, hogy a családjukban már egy, 
vagy/esetleg több nemzedékkel korábban bekövetkezett „nyitás” a többségi oktatás 
irányába immáron olyan mértékű identitásvesztéshez vezetett, amelynek folytán 
különösebb indok (jelen esetben a családi hagyományokra való hivatkozás) nélkül is a 
többségi iskolaválasztás vált egyre inkább megkérdőjelezhetetlenül természetessé. 
 Az idézett „automatizmus” – amely kétség kívül az asszimilálódás egyik 
legfőbb hajtóerejeként tartható számon – kiváltó okainak a továbbiakban részletes 
figyelmet szentelünk. 
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2.1.2. Iskolaválasztási gyakorlat házasságtípusok szerint 
 
 Az előző alfejezetben tárgyaltakon túl az organikus nemzeti identitás 
megőrzésének, meglazulásának, majd elvesztésének legfontosabb színtere a család. 
Miután a családnak, mint a társadalom alappilléréül szolgáló mikroközösségnek az 
identitás szempontjából kisebbségben hatványozottan fontos szerepe/funkciója van, a 
határon túl élő magyarság körében zajló asszimilációs folyamatok nem megismerhetők 
annak vizsgálata nélkül, hogy a különböző – homogén magyar, illetve vegyes – 
házasságban élők magatartását, a környezetük kihívásaira adott reakcióikat stb. 
megismernénk.10 
 Az asszimiláció szempontjából a vegyes házasság intézményének kiemelkedő 
fontosságát jelzi, hogy a demográfiai szakirodalom szerint jelenleg a határon túli 
magyarok mintegy 25-35%-a rendelkezik eltérő etnikumhoz tartozó házastárssal. Ez a 
részarány már önmagában is komoly rizikófaktorként van jelen a vizsgált közösségek 
érintett tagjainak identitása és asszimilációs érintettsége szempontjából, amit még 
inkább súlyosbít, hogy – ugyancsak demográfiai becslések szerint – a vegyes 
házasságokban megszülető gyerekeknek már mindössze csupán a 15-20%-a válik 
magyar identitásúvá. 
 Ez utóbbi igen sajnálatos tendencia egyértelműen visszaigazolódni látszik azon 
adatsorainkban, melyek a gyermekek számára történő iskolaválasztási gyakorlatot 
házasságtípusok szerint ábrázolják. (2/1-2/4. ábra) 
 Ezek szerint a vegyes házasságokban élőkkel kapcsolatos tendenciák 
mutatkoznak a leginkább egyértelműnek az említett vonatkozásban, hiszen jelenleg a 
magyar általános iskolát látogató gyermekek csupán alig több, mint 6,8-15,9%-a 
származik vegyes házasságból. Ilyen gyerekek a legkisebb arányban Erdélyben (6,8%) 
és a Felvidéken (8,8%) találhatók (tehát itt a legerősebb a vegyes házasság „elszívó 
hatása/ereje”), ám ennél nem sokkal többen járnak vegyes házasságból származó 
gyermekek magyar iskolába Kárpátalján (15,9%) és a Vajdaságban (12,4%) sem. 
Utóbbiak esetében regisztráltuk e téren a legszámottevőbb csökkenést, ahol 1996-ban 
még több mint minden ötödik vegyes házasságban élő szülő íratta magyar iskolába a 
gyermekét (20,3%), ami mára 8%-os csökkenéssel már alig haladja meg a 10%-ot. 
 Mindennek fényében nem mondható meglepőnek, hogy a vegyes házasságokból 
származó gyerekek túlnyomó többsége román, szlovák stb. iskolában tanulja a 
betűvetést. Legnagyobb arányban a Vajdaságban (71,6%), valamint Kárpátalján 
(63,1%), ahol – a már említett magyar iskolától való elfordulás egyik markáns 
példájaként – a vegyes házasságban élő gyerekek ukrán iskolába való beíratása másfél 
évtized alatt kerek 20%-kal nőtt. 

 
 

                                                
10 Az elmondottak miatt sajnálatos, hogy kisebbségkutatásunk a mai napig adós egy olyan – 
módszereiben és volumenében jelen vizsgálatunkhoz hasonló – empirikus célkutatás 
elvégzésével, amely a különböző házasságtípusok (elsősorban a vegyes házasságok) 
természetét lett volna képes körvonalazni a Kárpát-medencei magyarság körében. Ezt a hiányt 
mostani elemzésünk csupán részben tudja pótolni, hiszen kutatásunk elsősorban az 
iskolaválasztás asszimilációra való hatásának feltárására irányul. 



 21 

2/1. ábra 

 
 

2/2. ábra 
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2/3. ábra 

 
 

2/4. ábra 
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 A nemzeti identitás megtartásának szempontjából kardinálisan fontos homogén 
magyar házasságban élők iskolaválasztási gyakorlata az előbbi megoszlásokhoz képest 
ellentmondásosabb összképet mutat. Alaptendenciaként ugyan továbbra is 
elmondható, hogy az anyanyelvi oktatásban részesülő határon túli magyar gyerekek 
elsöprő többsége továbbra is a „tiszta” magyar családokból kerül ki. Részarányuk a 
vizsgált időszakban – egy régiót nem számítva – érdemben nem változott: 84-93%-ot 
tesz ki. Az említett kivételt a vajdasági homogén házasságban élők jelentik, akik a 
korábban mértnél 8%-kal többen járatják magyar iskolába gyerekeiket (87,6%). 
 Az, hogy a homogén magyar házasságban élők iskolaválasztási gyakorlata 
ennek ellenére korántsem megnyugtató, a 2/1-2/4. grafikonok többségi iskolákra 
vonatkozó adatsorai bizonyítják. Szemben ugyanis azzal, amit a vegyes házasságok 
kapcsán elmondtunk (tehát, hogy magyar iskolába csupán elhanyagolható arányban 
küldik gyermekeiket), a homogén magyar házasságban élő szülők gyerekei 
nagyságrendekkel nagyobb számban vannak jelen a többségi nyelvű iskolák tanulói 
között. E téren a legsúlyosabb a helyzet – újfent vaskos meglepetésként – Erdélyben, 
ahol a román iskolába járó magyar gyerekek több mint fele (54,8%) származik olyan 
családból, ahol mindkét szülő magyar, de közel ugyanez a helyzet a Felvidéken 
(43,7%), és Kárpátalján (39,5%) is.  
 Ez az arány a vajdaságiak esetében relatíve alacsonyabb (mindössze 28,4%), ám 
esetükben a „magyar” családokból szerb iskolába íratott gyermekek részaránya másfél 
évtized alatt jelentősen (az erdélyihez hasonlóan), mintegy 10%-kal nőtt. Ettől 
eltekintve azonban elmondható, hogy a homogén magyar házasság intézménye a 
Vajdaságban bizonyult a relatíve legszilárdabb megtartó erőnek az anyanyelvi 
oktatáshoz való ragaszkodás, és megfordítva: az e régióban vegyes házasságban élők 
kapcsán beszélhetünk a leghatározottabb elfordulás meglétéhez gyermekeik szerb 
nyelven való oktatása szempontjából.  
 Mindaz azonban, hogy a többi régióban nem tapasztaltunk a vajdaságihoz 
hasonló szegregációs távolságot a magyar és a vegyes házasságban élők többségi 
iskolaválasztási gyakorlata között, egyben az asszimiláció várható felgyorsulása 
szempontjából igen veszedelmes tendenciát tükröz. Jelesül azt, hogy immáron nem a – 
többé, vagy kevésbé identitásukat vesztett – vegyes házasságban élők képezik a 
beolvadási folyamat felgyorsulásának valódi tartalékát, hanem elsősorban a homogén 
magyar házasságtípusba tartozók. 
 A vázolt tendencia – a homogén magyar házasságokban született gyermekek 
idézett arányú jelenléte a többségi nyelvű alapfokú oktatási intézményekben – annál is 
inkább meglepő, mert ezt a „magyar” házasságban élő szülők általános iskolai 
tanulmányainak előzményei nem indokolják. A 3. ábra adatsorai ezzel kapcsolatban 
azt mutatják, hogy a „magyar” szülők 72-82%-ban végezték alapfokú tanulmányaikat 
anyanyelvükön, emellett pedig a 20%-ot nem haladja meg körükben a vegyes, a 10%-
ot pedig a többségi általános iskolát végzettek részaránya. E téren az egyetlen kivételt 
a kárpátaljai hasonló házasságtípusban élők jelentik, akiknek összességében már több 
mint kétharmaduk járt vegyes, vagy ukrán iskolába (18,8 és 16,9%). 
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3. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1-mindkét szülő magyar alapiskolát végzett 
2-a szülők vegyes nyelvű alapiskolát végeztek (az egyik anyanyelvit, a másik többségit) 
3-mindkét szülő ukrán/szerb alapiskolát végzett 
 
 A házasságtípusok szerint elemzett iskolaválasztási gyakorlat végeredményben 
az empirikus adatok szintjén erősített meg egy várt és hozott felszínre egy eddig 
nagyrészt láthatatlan tendenciát. Eszerint a bemutatott adatsorok egyértelmű 
részarányok mentén igazolták vissza a vegyes házasságban élők fokozott asszimilációs 
érintettségét. A vizsgált beolvadási folyamatok szempontjából azonban még ennél is 
aggasztóbb jelenségnek bizonyult a homogén magyar házasságból származó 
gyermekek beiskolázási gyakorlata. Adataink ugyanis azt mutatják, hogy az 
identitásvesztés terén közel sem csupán a vegyes házasságban élők magatartása jelenti 
az egyedüli veszélyt a határon túli magyar közösségek körében várható asszimilációs 
folyamatok felerősödése szempontjából. A beolvadás, valamint az organikus nemzeti 
identitás további meglazulásának immáron éppúgy potenciális tartalékát képezik a 
gyermekeik számára számottevő arányban többségi nyelvű iskolát választó homogén 
magyar házasságban élők is. 
 Most bemutatott kutatási eredményeink tehát összességében arra az eddig 
figyelmen kívül hagyott veszélyre (tényre) hívják fel a figyelmet, hogy az 
asszimilációs magatartás nem csupán az identitásuktól már korábban eltávolodott 
rétegeket, de a homogén magyar házasságban élőket is éppúgy (és egyre inkább) 
jellemzi. Következésképpen az új nemzetstratégia kidolgozása során tudatában 
szükséges lenni annak, hogy az érintettek iskolaválasztási gyakorlata egyre kevésbé 
fog rögzült automatizmusok mentén öröklődni. Épp ellenkezőleg: az etnikailag tisztán 
magyar családok jelentős része esetében az „asszimilációs-rizikófaktor” már 
napjainkban is jelentős szerepet játszik az anyanyelvi oktatás erodálódásában. 
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2.1.3. Iskolaválasztási gyakorlat szociodemográfiai változók, anyagi-szociális 
helyzet és tömb-szórvány megoszlás szerint 
 
 Jelen alfejezetben – tovább árnyalván az eddig bemutatott tendenciákat – az 
iskolaválasztás és az asszimilációs folyamatok kölcsönhatását a főbb 
szociodemográfiai változók mellett a családok szociális-anyagi helyzete szerint is 
megvizsgáljuk. Konkrétan arra a kardinálisan fontos kérdésre keressük a választ, hogy 
a többségi iskolát választó szülők és családok társadalmi helyzete milyen mértékben 
felel meg annak a széles körben elterjedt – ám a BFI kutatásain kívül senki által nem 
vizsgált – sztereotípiának, miszerint a gyerekek számára való többségi nyelvű 
iskolaválasztás a jobb megélhetés, illetve könnyebb érvényesülés biztosítéka. 
 Ezzel kapcsolatban elsőként azt tekintjük át, hogy a szülők saját iskolai 
végzettségük fokozatai szerint milyen arányban választanak utódaiknak többségi 
nyelvű általános iskolát. (4. ábra) 

4. ábra 

 
 
 Amint az a grafikon adatsoraiból látható, a vizsgált másfél évtized alatt e téren 
mindegyik régióban számottevő módosulások mentek végbe. Ezek között az 
asszimiláció szempontjából legfontosabb fejlemény, hogy – egy-egy regionális 
kivételtől eltekintve – a többségi iskolát választók között jelentősen megnőtt a kevésbé 
iskolázott alcsoportok (általános- és szakiskolai végzettségűek) részaránya. Mindez 
elsősorban a vajdaságiak és a felvidékiek esetében igaz: előbbiek körében az általános 
iskolát végzettek háromszor, utóbbiak esetében pedig extrém mértékben, hétszer 
többen járatják jelenleg gyermekeiket szerb, illetve szlovák iskolába, mint 15 évvel 
ezelőtt. Miután ehhez közel hasonló nagyságrendű elfordulást a magyar iskolától az 
erdélyi és kárpátaljai szakmunkások körében is tapasztaltunk, elmondható, hogy az 
alacsonyabb presztízsű rétegek bizonyultak leginkább asszimiláció-orientáltnak, ezzel 
fokozván a többségi iskolába járó határon túli magyar gyerekek utánpótlását. 



 26 

 Ezt a tendenciát igazolja indirekt módon, hogy az érettségizettek gyermekeiket 
jelenleg a korábban regisztráltnál mindegyik régióban nagyságrendekkel csekélyebb 
arányban járatják többségi iskolába (noha Erdélyben és Kárpátalján ennek ellenére 
még mindig az ő gyermekeik vannak túlsúlyban a román és ukrán iskolát látogató 
magyar gyerekek között). Ugyancsak pozitív változás tapasztalható a diplomás szülők 
iskolaválasztási gyakorlatának változása terén is: Erdélyben és a Felvidéken a korábbi 
szinten maradt, Kárpátalján és a Vajdaságban pedig jelentősen csökkent gyerekeik 
többségi iskolákban való jelenléte. 
 A bemutatott tendenciák végső soron azt bizonyítják: azzal, hogy a kevésbé 
iskolázott rétegek körében igen számottevően megnőtt a többségi iskolát választók 
részaránya, az érintettek alighanem annak a meggyőződésüknek adták tanújelét, hogy 
a társadalmi ranglétrán elfoglalt alacsony(abb) helyük utódaik esetében a többségi 
nyelvű iskolavégzés – „a könnyebb érvényesülés” – révén megváltoztatható lesz. 
Következésképpen: a szerb, ukrán stb. iskolát választók motivációi között az 
asszimilációra való hajlandóság nyilvánvalóan összefügg mind jelenlegi hátrányos 
szociális helyzetükkel, mind az utódok társadalmi-gazdasági felemelkedésének 
(mobilitásának) kívánalmával. 
 Miután – mint azt az imént láthattuk – a többségi iskola előnyeivel kapcsolatos 
sztereotípiákban11 való hit főként az iskolázatlanabb rétegek döntéseiben érhető 
erőteljesen tetten, a következőkben azt vizsgáljuk, hogy ezt a hiedelmet mennyire 
igazolja a családok jelenlegi anyagi-szociális helyzete,12 vajon valóban jobb 
körülmények között élnek-e azok, akik az iskolaválasztás tekintetében már 
egyértelműen hátat fordítottak nemzeti identitásuknak. 
 Ezzel kapcsolatban elsőként azt mutatjuk be, hogy az iskolai végzettségük 
nyelve szerint elkülönülő szülői altípusokat jelenleg milyen anyagi helyzet jellemzi. 
Az 5/1-5/2. grafikonok tanúsága szerint a „többségi iskola=jobb megélhetés” tétele a 
konkrét tények szintjén egyik régióban sem érvényesül. Erdélyben, a Felvidéken és 
Kárpátalján például – elhanyagolható kivételektől eltekintve – egyenes arányban 
növekszik a szegények száma a gyermekkorukban magyar iskolát végzettektől 
(legkevesebb szegény) a vegyes iskolai végzettségűeken át a tisztán román, szlovák 
stb. iskolába járt szülőkig (legtöbb szegény).13 
 A mindegyik régióban legnépesebb réteget kitevő felső-közép anyagi 
helyzetűek esetében fordított tendencia érvényesül, ami azonban ugyancsak rácáfol 
arra, hogy a szülők ukrán, román stb. általános iskolai végzettsége jobb 
életkörülményekkel járna a magyar iskolát végzettek anyagi helyzetéhez képest. Ennek 
oka, hogy a felső-közép rétegbe tartozó magyar nyelvű általános iskolába járt szülők 
részaránya mind Erdélyben, mind a Felvidéken és Kárpátalján számottevően 
meghaladja azon szülőkét, akik többségi nyelvű általános iskolát végeztek. 

                                                
11 Melyekkel elemzésünk egy későbbi fejezetében részletesen foglalkozunk. 
12 A válaszadók anyagi-szociális helyzetét aszerint vizsgáltuk, hogy milyen ingatlannal, 
valamint háztartásukban hányféle tartós fogyasztási cikkel rendelkeznek. A kapott értékeket – 
„van” válaszokat – összeadva a megkérdezetteket egy új változóban négyfokozatú ordinális 
skálába soroltuk az alábbi csoportosítás szerint: 0-6=szegény, 7-11=alsó-közép, 12-16=felső-
közép és 17-21=gazdag. 
13 A Vajdaságban a szegény kategóriában mindhárom szülői altípusba tartozók hasonló 
arányban képviseltetik magukat. 
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5/1. ábra 

 
 
 

5/2. ábra 
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 A családok anyagi helyzete a jelenlegi iskolaválasztási gyakorlat (magyar-
többségi nyelvű) szerint is az előbbiekhez közel hasonló összképet mutat. (6. ábra)  

6. ábra 

 
 

Többségi iskolát mindegyik régióban néhány százalékponttal többen 
választanak a szegények,14 a felső-közép anyagi helyzetűek (ugyancsak a Vajdaság 
kivételével) inkább magyar iskolát választanak gyermekeiknek, a legtehetősebbek 
pedig mindenütt azonos arányban járatják utódaikat magyar, illetve többségi iskolába. 

A szülők anyagi helyzetével kapcsolatban bemutatott adatsorok tehát a 
legcsekélyebb mértékben sem igazolták azokat a – többségi iskolaválasztás előnyeihez 
fűződő – sztereotípiákat, melyek több évtizede makacsul tartják magukat a határon túli 
magyarság értékrendjében arról, hogy kisebbségi körülmények között az érvényesülés, 
a szociális biztonság stb. egyik legfőbb követelménye és automatikus biztosítéka a 
többségi nyelvű iskolaválasztás.15  

Az adatainkban tükröződő valós helyzet ezzel szemben az, hogy mind a magyar 
általános iskolát végzett szülők, mind a gyermekeiket magyar iskolába járató családok 
relatíve jobb anyagi körülmények között élnek a többségi nyelvű iskolát végzettekhez, 
illetve többségi iskolát választókhoz képest. Következésképpen jelen anyagi helyzetük 
szempontjából számukra nemhogy hátránnyal járt volna, de érzékelhető előnyt jelent, 
hogy ismereteik alapjait az anyanyelvükön sajátították el. 
 

                                                
14 Vajdaságot kivéve, ahol ugyanakkora maradt a szegény családokból származó gyerekek 
részaránya mind a magyar, mind a szerb iskolában, mint másfél évtizeddel ezelőtt. 
15 Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a gyermekük számára többségi iskolát választó 
szülők kiugró arányban értettek egyet ezzel a feltételezéssel (sztereotípiával). 
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 Az előbbi megállapítások ugyanúgy érvényesek a válaszadók munkapiaci 
helyzete16 szerint is: a magyar, illetve többségi iskolát választó szülők mindegyik 
régióban csaknem, vagy teljesen megegyező arányban találhatók a munkanélküliség 
különböző fokozatait illusztráló kategóriákban. (7.ábra) A munkapiaci státus terén 
mutatkozó nagyfokú egyezések tehát úgyszintén kategorikusan cáfolják azt a 
hiedelmet, hogy az anyanyelvi oktatásban való részvétel automatikus hátrányt, a 
többségi pedig előnyt jelentene a gyermekek életének további alakulása 
szempontjából.17 

7. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1-sosem volt munkanélküli 
2-enyhe munkanélküli érintettség 
3-válságos munkanélküli érintettség 
 

                                                
16 A válaszadók anyagi-szociális helyzetét egy háromfokozatú skála segítségével munkapiaci 
helyzet szerint is nyomon követjük. A létrehozott változó az alábbiak szerint csoportosítja a 
válaszadókat: 
1=stabil munkapiaci helyzet (mindig volt munkája, nem volt még soha munkanélküli); 
2=enyhe munkanélküli érintettség (rövid- vagy hosszabb ideje volt munkanélküli, de az 
adatfelvétel idején volt munkája, illetve még csak rövid ideje nincs munkája); 3=válságos 
munkanélküli érintettség (már hosszabb ideje nincs munkája, illetve az elmúlt két évben 
egyáltalán nem volt munkája). 
17 Elemzésünk egy későbbi fejezetében konkrét adatsorok alapján mutatjuk be, hogy a szülők 
milyen mértékben ítélik előnyösnek, vagy hátrányosnak saját életpályájuk szempontjából, 
hogy magyar, illetve többségi nyelvű általános iskolát végeztek. 
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 Indirekt módon ez a tendencia tükröződik abban is, hogy a válaszadók 
házasságtípusaik szerint milyen anyagi viszonyok között élnek. (8. ábra) 
 Ezzel kapcsolatban egyértelmű, hogy – az asszimiláció által sokkal jobban 
érintett – vegyes házasságban élők élnek szerényebb anyagi körülmények között: 
körükben csaknem minden régióban egységesen 8-10%-kal több a szegények 
részaránya18, a leginkább kiegyensúlyozott anyagi viszonyok között élő felső-közép 
osztálybeliek többségét viszont mindenütt a homogén magyar családok alkotják.19 
 Mindez újabb, konkrét tényekkel alátámasztott bizonyítéka annak, hogy a 
nagyobb fokú asszimilációs érintettség – a hétköznapi hiedelemmel szemben – 
nemhogy „garantáltan” jobb életkörülményekkel járna, de anyagi tekintetben inkább 
hátrányt jelent azokhoz képest, akik homogén magyar házasságban élnek. 

8. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1-homogén magyar házasságban élők 
2-vegyes házasságban élők 
 
 Az anyagi-szociális helyzet és az iskolaválasztás összefüggéseivel kapcsolatban 
bemutatott egyértelmű tendenciák végső soron mindegyik régióban arra utalnak, hogy 
a többségi iskolavégzés előnyeihez fűződő sztereotípiák – amelyek azonban a döntések 
szintjén alapvetően meghatározzák a vizsgált közösségek körében zajló asszimilációs 
folyamatokat – az empirikus adatok tükrében nem egyebek puszta vakhitnél, vagy 
mesterségesen generált és fenntartott mítosznál. Következésképpen a határon túli 
magyar oktatáspolitikával foglalkozó nemzetstratégia kidolgozása során elsősorban 
annak kell kiemelt figyelmet szentelni – emellett pedig üzenetként megfogalmazni –, 
hogy az érintett szülők minél inkább a valós tényeknek higgyenek és ne a megrögzült, 
                                                
18 A Vajdaságban e tekintetben nincs különbség a különböző házasságtípusokban élők között. 
19 A gazdagok tekintetében hasonló nagyságrendű eltérések nem tapasztalhatók. 
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üres sztereotípiákat vegyék figyelembe a gyermekeik számára való iskolaválasztással 
kapcsolatos döntéseik meghozatalakor. 
 Egy ilyen tudatos felvilágosító ellenkampány beindítása annál is inkább sürgető 
feladat, mert a határon túli magyar gyerekek számára történő többségi nyelvű 
iskolaválasztás terén további, igen vészjósló fejlemények is érlelődnek. Ezzel 
kapcsolatban eddig az intergenerációs összefüggéseket az előzmények – a családon 
belüli igen számottevőnek bizonyult hagyományok – szintjén vizsgáltuk, a következő 
grafikon adatsorai azonban már azt mutatják, hogy hasonló volumenű „öröklődés” 
esetén a jövőben miként módosulhat a már jelenleg is erőteljesen negatív folyamat. 

9. ábra 

 
 
 Ezzel kapcsolatban a 9. ábrán látható megoszlások a szülői korcsoportok szerint 
ábrázolják a jelenlegi iskolaválasztási gyakorlatot, amely igen éles kontúrok szóródik a 
fiatalabb (35 év alatti) és a középkorú (35 év fölötti) szülők között. Ennek lényege, 
hogy előbbiek az idősebb korosztályhoz képest mindegyik régióban egységesen 
nagyságrendekkel kisebb arányban választanak magyar és nagyobb számban többségi 
iskolát gyermekeiknek. Az említett eltérések relatíve az erdélyi korcsoportok között a 
legcsekélyebbek (mindössze 6%), a többi régióban azonban a fiatalabb szülők már 10-
15%-kal többen járatják nem magyar iskolába gyerekeiket.  
 Mindez azt jelenti – feltételezve, hogy a családon belüli iskolaválasztási 
gyakorlat továbbra is legalább a jelenlegi szinten fog öröklődni –, hogy a következő 
15-20 éves időszakban (amikorra a jelenleg iskoláskorú gyerekek gyerekei kerülnek 
majd az iskolapadokba) igen nagy valószínűség szerint újabb 10-15%-kal kevesebb 
határon túli magyar gyerek fog anyanyelvi oktatásban részesülni. Amennyiben 
mindehhez hozzászámítjuk, hogy napjainkban is mintegy 30-35%-ot tesz ki a szlovák, 
szerb stb. iskolába járó magyar gyerekek részaránya, elmondhatjuk, hogy a most 
bemutatott tendenciának köszönhetően akár már alig több mint egy évtized múlva az 
50%-ot is megközelítheti, vagy akár meg is haladhatja a többségi iskolát látogató 
határon túli magyar gyermekek aránya. 



 32 

 A regisztrált adatok összességében tehát egyértelműen azt mutatják, hogy a 
beiskolázási gyakorlat terén már a közelmúltban elérkeztünk egy olyan kritikus 
ponthoz, amelytől megfelelő azonnali korrekciók és oktatás(identitás)politikai 
intézkedések nélkül nem lesz lehetséges a visszatérés. A vázolt helyzet abból a 
szempontból számít még inkább vészjóslónak, hogy – amint azt adataink úgyszintén 
kétséget kizáróan bizonyítják – az anyanyelvi oktatás nagyfokú eróziója annak ellenére 
ment végbe az eltelt másfél évtizedben, hogy mindezt a hamis sztereotípiák tovább 
élésén (és megszilárdulásán), valamint a családon belüli intergenerációs öröklődésen 
kívül egyéb strukturális tényezők (például szociális-anyagi szempontok) alig, vagy 
egyáltalán nem indokolják. 
 Az asszimilációs folyamatok szociodemográfiai változók szerinti bemutatását 
azzal zárjuk, hogy az iskolaválasztási gyakorlat terén a tömb, illetve szórvány alminták 
szerint milyen eltérések mutathatók ki.20: A 9/1-9/4. ábrák megoszlásai ezzel 
kapcsolatban azt mutatják, hogy a tömbben, illetve szórványban élők a vizsgált másfél 
évtizedes időszakban egymástól több vonatkozásban is eltérő stratégiák mentén 
választottak iskolát gyermekeiknek az egyes régiókban. 
 A legmarkánsabb változást e téren az erdélyiek körében mértük21, ahol – 
eltérően a többi régióban regisztrált, döntően negatív tendenciáktól – tömbben a 
magyar iskola pozíciója örvendetesen megerősödött. (9/1. grafikon) Eszerint a 
székelyföldi szülők jelenleg csupán 11%-ban választanak gyerekeik számára román és 
89%-ban magyar tannyelvű iskolát. Az erdélyi szórvány területeken élők körében 
ezzel szemben jelentősen, közel 10%-kal csökkent a magyar iskolába járó gyerekek 
részaránya (58-ról 49%-ra), miközben a román iskolát választóké a korábbi szinten 
maradt (51%). 
 Az erdélyihez képest tömb-szórvány szerint egyértelműen negatív 
iskolaválasztási tendenciákat tükröznek a felvidéki adatsorok. (9/2. grafikon) Ezekből 
az látszik, hogy a magyar iskolába járók igen számottevő háttérbe szorulása elsősorban 
a tömbben élőknek köszönhető, akik a másfél évtizeddel korábbihoz képest manapság 
10%-kal kevesebben járatják gyermekeiket magyar (53%) és 20%-kal többen szlovák 
iskolába (47%). A szórványban élő felvidéki magyar szülők iskolaválasztását ekkora 
ingadozások nem jellemzik, ám nem kis mértékben ők is hozzájárulnak a szlovák 
iskola térnyeréséhez, hiszen 3-3%-kal kevesebben járatják magyar (49,4%), és többen 
szlovák iskolába (50,6%) gyerekeiket, mint tették ezt 15 évvel ezelőtt. Ezek az adatok 
összességében kellőképpen érzékeltetik a felvidékiek körében zajló asszimilációs 
folyamatok kritikus állapotát, ami főként amiatt mondható aggasztónak, mert az 
„asszimilációs többlet” elsősorban a tömbben élők iskolaválasztási gyakorlatából 
fakad. 

                                                
20 Elemzésünkben az asszimilációs folyamatok szerteágazó szociológiai háttér okait 
elsősorban a kétféle (magyar és többségi) iskolaválasztási gyakorlat mentén vizsgáljuk. Az 
asszimiláció tömbben és szórványban tapasztalható sajátosságainak a későbbiekben külön 
tanulmányt szentelünk. 
21 A grafikonon látható erdélyi idősoros megoszlások a 15 évvel ezelőtti állapothoz képest 
igen jelentős, ám egyben erősen valószínűtlen eltéréseket mutatnak. Ennek oka feltehetően az 
1996-os kérdezés során bekövetkezett – utólag ekkora időtávból sajnos kideríthetetlen – 
adatfelvételi hiba lehet, hiszen nagyon valószínűtlen, hogy a székelyföldiek másfél évtizeddel 
ezelőtt csupán 64%-ban járatták volna gyermekeiket magyar iskolába. 
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9/1. ábra 

 
 

9/2. ábra 
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9/3. ábra 

 
 

9/4. ábra 
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 Kárpátalján tömb-szórvány szerint a felvidékihez kísértetiesen hasonló 
folyamatok meglétét regisztráltuk. (9/3. grafikon) Itt a tömbben élők 1996-hoz képest 
ugyancsak 10%-kal kisebb arányban járatják csupán gyermekeiket magyar iskolába 
(55,2%), és jelenleg ugyanakkora arányban választanak többen ukrán iskolát (44,8%), 
mint tették azt másfél évtizeddel ezelőtt. Az anyanyelvi oktatás háttérbe szorulása 
szempontjából Kárpátalján tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy itt a vizsgált 
időszakban a szórványban élők is sokkal nagyobb részben fordultak el a magyar 
iskolától, mint azt az imént a felvidéki szórványlakosok esetében láttuk. Eszerint: a 
kárpátaljai szórványban élők körében 15 év alatt 11%-kal csökkent a magyar iskolát 
választók részaránya (55,2%), miközben gyermekeiket ugyancsak 11%-kal többen 
járatják ukrán iskolába (46,2%). 
 A felvidéki és kárpátaljai adatsorok összességében azt, az asszimiláció 
felgyorsulása szempontjából egyértelmű tendenciát illusztrálják, hogy az anyanyelvi 
oktatás visszaszorulása és a többségi nyelvű ezzel párhuzamos növekedése tömb-
szórvány szerint kiegyenlítődött, és a két említett régióban immáron nagyságrendileg 
közel ugyanolyan arányban kerülnek a gyerekek mindkét iskolatípusba, függetlenül 
attól, hogy tömb, vagy szórvány jellegű környezetben nőnek fel. 
 Tömb-szórvány szerint a Vajdaságban is kiegyenlített arányok jellemzik a 
magyar, illetve szerb iskolát választókat, azonban azzal a lényegi különbséggel, hogy 
ebben a régióban a felvidékihez, illetve kárpátaljaihoz hasonló nagyságrendű negatív 
változások nem mentek végbe. (9/4. grafikon) Az említett régiókban tapasztalt 
tendenciákhoz képest már maga az a tény pozitív fejleményként értékelendő, hogy a 
Vajdaságban az iskolaválasztási gyakorlat a korábbi szinten maradt, az pedig az összes 
régiót tekintve példa nélküli, hogy 1996-hoz képest az ottani szórványban némiképpen 
(5-5%-kal) emelkedett a magyar, és csökkent a szerb iskolát választók részaránya. 
 Összességében tehát elmondható, hogy a tömb-szórvány lét – a székelyföldi 
mutatók miatt Erdélyt leszámítva – egyre kevésbé meghatározó az anyanyelvi illetve 
többségi nyelvű iskolaválasztás szempontjából, ami főként annak az igen negatív 
tendenciának köszönhető, hogy a tömb jellegű alrégiókon belül a másfél évtizeddel 
korábbi állapothoz képest jelentősen megnőtt a többségi iskolát választók részaránya.  
 A határon túli magyarság körében regisztrált iskolaválasztási gyakorlat 
változásának szociodemográfiai változók szerinti áttekintése során többnyire negatív, 
illetve sok szempontból ellentmondásokkal terhes tendenciákat tapasztaltunk. Emiatt 
szükséges, hogy a közeljövőben várhatóan felerősödő asszimilációs folyamat 
strukturális háttér okait további meghatározó dimenziók szerint is megvizsgáljuk. 
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2.2. Az interperszonális (baráti, munkahelyi) kapcsolatok etnikai 
összetételének változása 
 
 Az asszimilációs érintettség további strukturális elemének a megkérdezettek 
interperszonális kapcsolatrendszerének etnikai összetétele tekinthető. Jelen 
alfejezetben tehát arra a kérdésre keressük a választ, hogy a szülők 
baráti/ismeretségi/szomszédsági köre, valamint a munkatársak/munkahelyi vezetők 
nemzetiségi összetétele milyen összefüggést mutat az asszimilációs érintettséggel. 
Válaszadóink a „Milyen mértékben befolyásolták a gyermekük(eik) számára való 
iskolaválasztást?” kérdésre a tárgyalt interperszonális kapcsolatok jelentőségét a 
másfél évtizeddel ezelőtt regisztráltakhoz hasonlóan továbbra is elhanyagolható 
mértékűnek ítélték, ami alighanem az érintettek önmagukról alkotott idealizált képét 
tükrözi. Jelesül annak (túl)hangsúlyozását, hogy a kérdezés során a megkérdezett 
szülők magukat autonóm, meghozott döntéseikért felelősséget vállaló személyekként 
igyekeztek beállítani, akiket külső vélemények nem befolyásolnak döntéseikben. 
 Miután azonban korábbi kutatásaink során azt találtuk, hogy a szülők köré 
szerveződő informális „társadalmi hálózatok” ennek ellenére számottevően eltérő 
etnikai összetételűek a gyermekeik számára különböző tannyelvű iskolát választók 
esetében, az alábbiakban az e téren bekövetkezett módosulások mértékét mutatjuk be. 
Konkrétan annak bemutatására kerül sor, hogy a gyermekeik számára különböző 
nyelvű oktatási intézményeket választó szülők úgynevezett informális hálózata 
etnikailag milyen mértékben megosztott, és mindez mennyiben jelenik meg csökkenő, 
vagy növekvő asszimilációs nyomásként az érintettek szempontjából. 

10. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=többségi ………….. 1=magyar) 
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A két alminta transzponált átlagmegoszlásai regionálisan csupán csekély 
mértékben szóródnak, s azt mutatják, hogy a vizsgált másfél évtizednyi időszak alatt 
az eltérő iskolaválasztási gyakorlatot folytató szülők ismeretségi körének etnikai 
összetétele terén kis mértékű elmozdulás tapasztalható a magyar nemzetiségűekkel 
való kapcsolattartás javára. (10. ábra) Adataink szerint ez a tendencia inkább a magyar 
iskolába járó gyermekek szülei esetében érvényes, hiszen a vajdasági, felvidéki és 
erdélyi nem magyar iskolát választó szülők nagyságrendileg továbbra is a 15 évvel 
ezelőtt mért magas szinten tartanak fent személyes kapcsolatokat a többségi nemzet 
tagjaival (42-53 átlagpont).  

Noha a jelzett elmozdulás önmagában nem számottevő mértékű, abból a 
szempontból figyelemre méltó, hogy a szülők közötti magyar interperszonális 
kapcsolatok egy olyan időszakban erősödtek meg – ugyan csupán nagyon kis 
mértékben –, mikor a gyermekek többségi nyelvű iskolába való beíratása növekedett. 
Mindez arra utaló jel, hogy a vizsgált időszakban a baráti/ismeretségi kör hatása az 
iskolaválasztási gyakorlatra relatíve – ugyan alig kimutatható arányban – de veszíteni 
látszik korábbi jelentőségéből. 

11/1. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – homogén magyar házasságban élők 
2 – vegyes házasságban élők 
* transzponált átlagok (100=többségi ………….. 1=magyar) 
 

Közel sem ez a helyzet, amennyiben a baráti körök etnikai összetételét 
házasságtípusok szerint vizsgáljuk. A 11/1. ábra adatsorai szemléletesen igazolják, 
hogy a vegyes házasságok intézménye a vizsgált vonatkozásban mennyire 
egyértelműen az asszimiláció irányában hat. Az ilyen házasságokban élők ismeretségi 
körében továbbra is csaknem kétszer nagyobb arányban vannak jelen többségi 
nemzethez tartozó személyek, mint azt a homogén házasságban élők körében 
tapasztaltuk.  
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 A baráti és ismeretségi kör mellett a szülők társadalmi hálózatának további 
fontos elemét a munkahelyi kapcsolatok alkotják. Ezzel kapcsolatban azt vizsgáltuk, 
hogy az adatfelvétel idején munkaviszonnyal rendelkező válaszadóknak milyen etnikai 
összetételű a munkatársi, illetve munkahelyi vezetői kapcsolatrendszere, miközben azt 
feltételeztük, hogy azon alcsoportok tagjai vannak kitéve nagyobb asszimilációs 
nyomásnak, akik több szlovák, ukrán stb. nemzetiségű munkatársakkal és munkatársi 
elöljárókkal rendelkeznek. 

11/2. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=többségi ………….. 1=magyar) 
 
 Az előbbiekhez képest vaskos meglepetésnek számít, hogy a munkatársak, illetve 
munkahelyi vezetők etnika összetétele 1996 óta néhány kivételtől eltekintve (lásd: Vajdaság) 
igen számottevően átalakult: nagyságrendekkel – nem egy esetben a felére – csökkent a 
többségi népességhez tartozók részaránya. 

A jelenség magyarázata alighanem a vizsgált országok munkapiaci 
szerkezetének elmúlt évtizedbeli radikális megváltozásában rejlik, hiszen a 
kilencvenes évek közepén válaszadóink többsége még nyilvánvalóan az átalakulás 
előtti gazdasági környezetben, illetve bürokratikus állami apparátusban dolgozott, ahol 
a munkahelyek centralizált jellege miatt például a szlovák, ukrán stb. nemzetiségű 
munkatársak és vezetők még a jelenleginél is jelentősebb pozíciókat töltöttek be. 
 Noha az új gazdasági struktúrák kialakulása napjainkban relatíve kisebb 
asszimilációs nyomásra enged következtetni, mint másfél évtizeddel ezelőtt, a román, 
szerb stb. almintákba tartozók informális hálózatának etnikai összetétele így is 
alapvetően megosztott, hiszen kapcsolataik harmadát-felét továbbra is a többségi 
nemzethez tartozó barátok, munkatársak és munkahelyi vezetők teszik ki. (12. ábra) 
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12. ábra 

 
 
 A fentieken túl egy másik magyarázat is elképzelhető az interperszonális kapcsolatok 
etnikai összetételének bemutatott mértékű megváltozásáról. Eszerint a jelenség arra utal, hogy 
a vizsgált időszakban a mindennapi, személyes kapcsolatok szintjén erőteljes befelé 
fordulás/bezárkózás figyelhető meg a határon túli magyarság körében.22 Mindennek 
pedig legvalószínűbb kiváltó oka az lehet, hogy a válaszadók a közelmúltban a 
többségi-magyar együttélés terén – regionálisan minimális eltérésekkel, ám – döntően 
negatív tendenciákat érzékeltek.23 Interperszonális kapcsolataik etnikai összetételének 
jelzett mértékű változása – a válaszadó szülők környezetükben élő szlovákokkal, 
románokkal stb. való informális kapcsolattatásának háttérbe szorulása – ezért 
alighanem a további konfliktuskerülésre irányuló mindennapi stratégiaként 
értelmezhető. 
 Az interperszonális kapcsolatok terén tapasztalt tendenciák végeredményben 
arra engednek következtetni, hogy a másfél évtizeddel korábban regisztrált állapothoz 
képest formálisan csaknem mindegyik régióban csökkent a mindennapi személyes 
érintkezésekből fakadó asszimilációs nyomás. Látván azonban a gyermeküket nem 
magyar iskolába járató szülők továbbra is nagyságrendekkel kiterjedtebb kapcsolatait a 
többségi nemzethez tartozókkal az is bizonyos, hogy ez a csökkenés közel sem olyan 
arányú, hogy mindez ne hathatna vissza jelentősen továbbra is az olyan alapvető, a 

                                                
22 Minderről ez ideig (a BFI 2007-2008-as kutatásai alapján) csupán a Felvidékről voltak 
egzakt adataink, ám a most elemzett adatsorok a többi régióban is hasonló tendencia meglétét 
igazolják. 
23 Az ezzel kapcsolatban regisztrált tendenciákkal külön foglalkozunk az asszimiláció és a 
közéleti értékrend összefüggéseit tárgyaló alfejezetben. 
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nemzeti identitás szempontjából lényegi döntésekre, mint például a gyermek számára 
való iskolaválasztás. 
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2.3. A családon belüli három generációs többségi nyelvismeret változása 
 
 Az iskoláskorú gyerekekkel rendelkező határon túli magyar szülők/családok 
asszimilációs érintettségét vizsgáló kutatásunk során – hasonlóan az 1996-os első 
felmérésünkhöz – kiemelt figyelmet szenteltünk a többségi nyelv ismeretének, 
valamint a családon belüli, illetve közéleti többségi nyelvhasználatnak. Miután a 
többségi nyelv ismerete önmagában természetesen nem tekinthető primer 
asszimilációs elemnek, feladatunk éppen annak vizsgálata volt, hogy az ukrán, szlovák 
stb. nyelvtudás foka miképpen viszonyul az eredeti identitást erősítő, illetve gyengítő 
viselkedésformákhoz. Más szóval: az érintettek többségi nyelvtudásának mértéke 
mennyiben felel meg a kisebbségi létből fakadó (verbális) kommunikáció 
kritériumainak, és e téren milyen módosulásokat tapasztaltunk a vizsgált időszakban. 
 A kisebbségi lét egyéb fontos aspektusaihoz hasonlóan a határon túli magyarság 
többségi nyelvismeretének kérdéséhez is gyakorta empirikus adatokkal nem igazolt 
téves elképzelések társulnak. Ezek között előkelő helyen szerepel, hogy a határon túli 
magyarok jelentős csoportjai egyre inkább beszűkült (etnikailag szegregált, gettósodó) 
viszonyok között élnek, mely állapot kialakulásához többek között a többségi nyelv 
kellő mértékű ismeretének hiánya is hozzájárul. Ugyanezen hamis logika alapján érik 
folyamatos politikai támadások a magyar közösségeket a szomszédos országokban 
(legfőbbképpen Szlovákiában, de másutt is) amiatt, hogy a magyarok főként a tömb 
jellegű régiókban nem hajlandók elsajátítani az ország hivatalos nyelvét. 
 A családon belüli három generációs többségi nyelvtudás fokát ábrázoló grafikonjaink 
adatsorai (13-16. ábra) ezzel szemben határozottan cáfolni látszanak az idézett vélemények és 
vádak relevanciáját. A régiók szerint kevés kivételtől eltekintve közel azonos nagyságrendű 
arányok azt mutatják, hogy 1/ a mintába bekerült szülők többségi nyelvismerete megközelíti, 
vagy meghaladja a százas skálán mért 80 pontot; 2/ nagyságrendi különbség nem mutatható ki 
a „magyar”, illetve „nem magyar” alminták szerint. 
 Ami a másfél évtized alatt e téren bekövetkezett módosulásokat illeti, a szülők 
többségi nyelvismerete három régióban is meglepő változatlanságot mutat: az erdélyi, 
felvidéki és vajdasági szülők mindkét iskolatípus esetében továbbra is a korábban mért 
igen magas szinten beszélik a többségi nyelvet. (13-14. ábra) Egyedül a kárpátaljaiak 
körében tapasztaltunk 10 átlagpontot meghaladó nyelvtudás csökkenést, méghozzá 
mind a gyermeküket magyar, mind ukrán iskolába járató szülők esetében. Ez a másfél 
évtizeddel ezelőttihez képest relatíve alacsonyabb ukrán nyelvtudás azonban még 
bőven elegendő szintűnek mondható ahhoz, hogy az érintettek idegen (ukrán) nyelvi 
közegben is kommunikációképesek bizonyuljanak. 
 A kárpátaljai szülők esetében mért ukrán nyelvtudás csökkenése sokkal inkább 
amiatt mondható figyelemre méltónak, mert – amint azt korábban láthattuk – ebben a 
régióban ugrott meg leginkább a gyermekek számára való többségi nyelvű 
iskolaválasztás aránya. Amíg tehát másfél évtizeddel ezelőtt a mainál jobb ukrán 
nyelvtudással rendelkező szülők nagyságrendekkel kisebb arányban választottak 
csupán gyermekeiknek ukrán iskolát, jelenleg a relatíve hiányosabb nyelvtudásuk 
ellenére választanak utódaiknak többen nem magyar nyelvű iskolát. Mindez arra utaló 
jel, hogy az érintettek a korábbi időszakhoz képest jelentősebb asszimilációs nyomást 
éreznek. Következésképpen úgy vélik, hogy az ukrán iskolaválasztás gyermekeik 
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számára megkönnyítheti a régióban egyre dominánsabbá – s egyben magyarellenessé –
váló ukrán közegbe való hosszú távú beilleszkedést. 

13. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=nagyon jól ………….. 1=egyáltalán nem) 
 

14. ábra 
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15. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=nagyon jól ………….. 1=egyáltalán nem) 
 

16. ábra 
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 A fentieken túl nem minden tanulság nélkül való a nagyszülők többségi 
nyelvtudásszintjének változását illusztráló adatsorokból következő tendencia sem, 
amely még inkább megcáfolja a határon túli magyarság „egynyelvűségéről” szóló 
hamis állításokat. (15. ábra) 1996-os felmérésünk során még azt a köztudatban is 
elterjedt állapotot tapasztaltuk, mely szerint a nagyszülők és unokáik többségi 
nyelvismerete között szakadékszerű különbség mutatkozik az utóbbiak javára. Mindez 
különösen a vegyes házasságokban jelentett problémát, ahol a nyelvtudás hiánya miatt 
jellemző volt, hogy a nagyszülők nehezen voltak képesek az unokáikkal való 
kommunikációra. 
 Adataink szerint másfél évtized alatt a helyzet alapvetően megváltozott, hiszen 
a nagyszülők többségi nyelvtudása kivétel nélkül mindegyik régióban jelentősen 
megnőtt és immáron megközelíti (egyes esetekben meg is haladja) unokáik 
nyelvtudását. Az egyöntetű tendencia fő oka nyilvánvalóan abban rejlik, hogy a másfél 
évtizeddel ezelőtti szülői nemzedék számottevő része mára nagyszülő korúvá vált, 
következésképpen az akkori magas szintű nyelvtudásuk tükröződik a jelenlegi 
nagyszülők (tehát korábbi saját maguk) nyelvismeret szintjében a korábbi nagyszülői 
generációhoz képest. 
 Az asszimiláció jövőbeli alakulásának szempontjából legfontosabb korosztály, 
az iskoláskorú gyerekek többségi nyelvtudásának változása már nem mutat hasonlóan 
egyértelmű tendenciákat. (16. ábra) Az ugyan továbbra is érvényes, hogy 
nyelvismeretük foka a többségi nyelvű iskolát választók esetében gyakorlatilag megegyezik 
a szülőkével, emellett pedig a korábban mért igen magas szinten maradt. A magyar iskolába 
járó gyerekek többségi nyelvtudása ezzel szemben mindegyik régióban jelentősen visszaesett: 
immáron sehol sem éri el az 50 átlagpontot. 
 A kivételt ez esetben is a kárpátaljai ukrán iskolába járó gyerekek képezik, akiknek 
körében – a hasonló kategóriába tartozó többi régiókban élőkhöz képest – egyedüliként 
zuhant számottevő mértékben a többségi nyelvtudása.  
 A vizsgált kérdéssel kapcsolatban a régiók szerinti összkép azt mutatja, hogy a 
családtagok három generációs összesített nyelvtudásszintje a vajdaságiak esetében a 
legmagasabb (a nagyszülők-szülők-unokák nyelvtudása itt áll a legközelebb egymáshoz), őket 
közel hasonló megoszlások szerint követik az erdélyiek és a felvidékiek, a sort pedig – a 
nagyszülők és unokáik relatíve alacsonyabb szintű nyelvismeretének köszönhetően – a 
kárpátaljaiak zárják. 
 Összességében megállapítható, hogy a többségi nyelvtudás terén a vizsgált időszakban 
egyrészt némiképpen megnőtt a szegregációs távolság a gyermekeiket magyar, illetve 
többségi iskolába járatók között. Ennek oka, hogy míg az utóbbi családokon belül mindhárom 
generáció nyelvismerete a korábbi magas szinten maradt, a magyar iskolát választó szülők és 
gyerekek esetében relatív csökkenés mutatkozik a román, szlovák stb. nyelvtudás terén.  

Az említett csökkenés azonban korántsem bizonyult olyan mértékűnek, melynek 
alapján fennállna a „nyelvi gettósodás” kialakulásának veszélye. A többségi nyelvtudással 
kapcsolatban regisztrált adatok sokkal inkább azt jelzik, hogy a határon túli magyarság 
továbbra is alkalmasnak bizonyul az eltérő anyanyelvi környezethez való alkalmazkodás 
kritériumának megfelelni. Következésképpen nyelvi nehézségek nem jelenthetik akadályát 
annak, hogy szülőföldjükön a többségi nemzet tagjaival egyenrangú életvitelt folytassanak és 
azonos elbírálás alá kerüljenek. 
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2.4. A családon belüli három generációs nyelvhasználat változása 
 

A határon túli magyar szülők nyelvtudásával foglalkozó előző fejezetben láttuk, 
hogy többségi nyelvismeretük – szemben bizonyos ezzel kapcsolatos, a többségi fél 
részéről vádként hangoztatott negatív sztereotípiákkal – továbbra is magas fokon 
bizonyult alkalmasnak megfelelni a kisebbségi lét kommunikációs kihívásainak. 
Elemzésünk következő részében azt vizsgáljuk, hogy a szlovák, szerb stb. nyelvtudás 
relatíve magas fokát mutató tendencia milyen mértékben módosul az – úgyszintén 
három generáció gyakorlatát átfogó – családi nyelvhasználat során. 
 Az ezzel kapcsolatos regionális és idősoros tendenciák ismertetése előtt 
azonban említést érdemel, hogy a családtagok közötti többségi nyelvhasználat – 
szemben a nyelvtudás fokával önmagában – már az asszimilációs folyamat szerves 
részét képezi. Miután a családon belüli nyelvváltás különböző stációi jelzik a 
legpregnánsabban az érintettek identitásvesztésének aktuális állapotát – valamint 
annak várható jövőbeli alakulását –, a bemutatásra kerülő adatsorok az asszimiláció 
egyik legkeményebb strukturális vonatkozását reprezentálják. 

17. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=csak többségi nyelven ………….. 1=csak magyarul) 

 
 A többségi nyelvhasználat családon belüli és nemzedékek közötti gyakorlata 
szempontjából a leginkább asszimiláció-érzékeny alcsoportot a várakozásoknak 
megfelelően a gyermeküket többségi nyelvű általános iskolába járató szülők alkotják. 
A 17. grafikon adatai ezzel kapcsolatban régiónként ugyan nagyságrendileg eltérő 
gyakorlatra utalnak, az azonban mindegyik régióban közös nevezőként jelenik meg, 
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hogy a gyermeküknek nem magyar iskolát választó szülők gyermekkori 
nyelvhasználata egyre inkább előrevetíti az anyanyelv háttérbe szorulásának növekvő 
esélyét. Ez alatt azt értjük, hogy másfél évtizeddel ezelőtt a tárgyalt alcsoportba tartozó 
szülők24 gyermekkorukban a százas skálára transzponált értékmezőben még csupán 
mintegy 7-13 átlagpontot kitevő mértékben beszéltek szüleikkel többségi nyelven, 
mára azonban ez az arány három régióban is számottevően megnőtt (11-22 átlagpontot 
tesz ki). E téren a szlovák iskolát választók mutatói romlottak a legnagyobb mértékben 
(10 átlagpontot), ám a kárpátaljai és vajdasági gyermekkori többségi nyelvhasználat 
terén is számottevő növekedést regisztráltunk. 

A vizsgált vonatkozásban az egyetlen kivételt az erdélyi román iskolát választó 
szülők körében mértük, akik a mostani adataink szerint néhány átlagponttal kisebb 
arányban beszéltek gyermekkorukban román nyelven szüleikkel, mint azt másfél 
évtizeddel ezelőtt az akkori szülők esetében regisztráltuk. 

A bemutatott értékek a gyerekkori nyelvhasználat és az asszimilációs érintettség 
szempontjából analóg jelentőségűek az egy nemzedékkel korábbi iskolavégzés 
kapcsán korábban elmondottakkal. Adataink alapján ez esetben is visszaigazolást nyert 
az a hétköznapi tapasztalás szintjén érzékelhető tendencia, hogy a román, szerb stb. 
iskolát választó családokon belül nem csupán szimplán „öröklődő”, de egyre fokozódó 
többségi nyelvhasználati gyakorlatról van szó. Ami azonban a grafikonokban látható 
kutatási eredményeink lényegi hozzájárulásaként értékelhető, hogy – immáron 
másodszor – egzakt paraméterek alapján sikerült megmérnünk a nyelvváltási folyamat 
családon belüli előzményeinek aggasztónak méltán nevezhető nagyságrendjét. 
 A többségi nyelvhasználattal kapcsolatos egy generációval korábbi előzmények 
megismerése után annak bemutatása következik, hogy az elmúlt másfél évtized alatt 
milyen fokú és előjelű változások mentek végbe a családtagok közötti – a lekérdezés 
időpontjára vonatkozó – nyelvhasználati gyakorlat terén. 

A 18-21. grafikonok idősoros adatai ezzel kapcsolatban azt mutatják, hogy a 
közel hasonló szintű nyelvtudást az egymás közötti családi kommunikációban az egyes 
alcsoportokba tartozók alapvetően eltérő gyakorisággal használják. Kérdésfelvetésünk 
szempontjából a legegyszerűbb képletet a gyermeküket magyar iskolába járatók 
alkotják, hiszen esetükben az egyes nemzedékek (nagyszülők-szülők-unokák) közötti 
érintkezés nyelve továbbra is szinte kizárólag az anyanyelvre korlátozódik: körükben a 
többségi nyelv használata egyik régióban sem közelíti meg a 100-as skálán mért 10 
átlagpontot. Mindez azt jelenti, hogy a magyar iskolát választó családok 
anyanyelvhasználata gyakorlatilag az előző nemzedékek által megőrzött szinten 
maradt, ami immáron az egzakt adatok alapján bizonyítja az anyanyelvi 
iskolaválasztás kardinálisan fontos identitásmegőrző szerepét. 

Ugyanez fordított előjellel mondható el a gyermekeik számára többségi nyelvű 
iskolát választó családok ukrán, szlovák stb. nyelvhasználati gyakorlatáról, amely – 
egy-két kivételtől eltekintve – a vizsgált időszakban vagy a korábban mért magas 
szinten stabilizálódott, vagy tovább nőtt.  

                                                
24 Ez esetben a magát magyar nemzetiségűként definiáló válaszadó szülő adatait vettük alapul, 
tehát az előző generációk közötti többségi nyelvhasználat gyakorlatilag a „tiszta” magyar 
családokon belüli egy generációval korábbi nyelvhasználat mértékét mutatja. 
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18. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=csak többségi nyelven ………….. 1=csak magyarul) 

19. ábra 
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20. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=csak többségi nyelven ………….. 1=csak magyarul) 
 

21. ábra 
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A vizsgált szempontból a legintenzívebb többségi nyelvhasználat továbbra is a 
vajdasági szerb iskolát választó családokat jellemzi, ahol mind a szülők és nagyszülők, 
mind a gyerekek csaknem kétszer nagyobb arányban használják a többségi nyelvet 
(55-59 átlagpont), mint a többi régióban hasonló kategóriába tartozók. Ugyanez a 
tendenciát igazolja, hogy amíg vajdaságiak esetében a magyar és nem magyar iskolát 
választók családon belüli többségi nyelvhasználata közötti szegregációs távolság 
mintegy hétszeres, ez az arány a kárpátaljaiak körében mindössze háromszoros. 
 A felvidéki magyarság identitásválságával kapcsolatos ismereteink 
szempontjából némiképpen meglepő, hogy mindez a családon belüli 
nyelvhasználatukban csupán részben tükröződik. Ez azt jelenti, hogy a szlovák iskolát 
választó családokon belül mindhárom nemzedék egymás közötti többségi 
nyelvhasználata egységesen 30 átlagpont körül mozog, ami elmarad például a román 
iskolába járó erdélyi gyermekek családjain belüli román nyelvhasználat arányától. 
 A többségi nyelv térnyerése szempontjából további negatív tendenciaként 
értékelhető, hogy a nagyszülők a korábbinál nagyobb gyakorisággal tartják unokáikkal 
a kapcsolatot többségi nyelven. Ez leginkább a kárpátaljai ukrán iskolát választó 
családokat jellemzi, ahol a vizsgált másfél évtizedes időszak alatt ez az arány 
megkétszereződött, elérve, illetve meghaladva az Erdélyben és a Felvidéken mért 
szintet. 
 A többségi iskolát választó családokon belüli nyelvváltás jövőbeli alakulása 
szempontjából a legmeghatározóbb, hogy a gyerekek otthonukban milyen intenzitással 
használják a többségi nyelvet. (21. ábra) E téren – mint utaltunk rá – magasan a 
legkritikusabb a vajdasági helyzet (a testvérek már gyakrabban beszélnek egymással 
szerbül, mint magyarul – 57 átlagpont), ami azonban a többi régióban sem mondható 
megnyugtatónak. Különösen nem az Kárpátalján, ahol 15 év alatt csaknem 
háromszorozódott az egymással már ukránul beszélő gyermekek részaránya (27 
átlagpont), nagyságrendileg beérve ezzel az erdélyi és felvidéki hasonló alcsoportba 
tartozó gyerekek egymás közötti többségi nyelvhasználatának intenzitását. Mindez azt 
jelenti, hogy jelenleg már nem csupán a felvidékiek, hanem a kárpátaljaiak esetében is 
elmondható, hogy a családtagok közül a többségi iskolába járó gyerekek használják 
legkevésbé az anyanyelvüket. Amennyiben mindehhez hozzávesszük, hogy Erdélyben 
és különösen a Vajdaságban is közel hasonló a helyzet, elmondható, hogy a 
nyelvváltás folyamata az említett rétegek körében gyakorlatilag elérte végpontját. 

Tekintettel arra, hogy – amint azt korábban úgyszintén konkrét adatsorok 
alapján jeleztük – a gyermekkori nyelvhasználathoz képest mindegyik régióban 
erőteljesen erodálódik az anyanyelv, és erősödik a többségi nyelv használata, a 
gyermekek egymás közötti kommunikációjával kapcsolatban imént bemutatott negatív 
tendenciák akár már belátható időn belül irreverzibilis fejleményekhez – az anyanyelvi 
kultúrához való viszony krónikus megrendüléséhez – vezethetnek a határon túli 
magyarság körében. 

Adataink tehát összességében azt mutatják, hogy a családon belüli többségi 
nyelvhasználat – mint az asszimilációs folyamatok egyik legfőbb strukturális 
hajtóereje – tekintetében a helyzet egyre nyugtalanítóbb, ami még inkább szükségessé 
teszi a határon túli magyarok anyanyelvi oktatása terén hatékony nemzetstratégiai 
lépések mielőbbi megtételét. 
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2.5. A családon kívüli (közéleti) nyelvhasználat változása 
 
 A kisebbségi lét körülményei közötti nyelvhasználatnak – mint az 
identitásvesztés domináns strukturális tényezőjének – következő síkja a családon 
kívüli (közéleti) nyelvhasználati gyakorlat, melyre a lokális interetnikus környezet 
hatásai az előbbiekben tárgyalt magánéleti szinthez képest direktebb formában 
jelennek meg. Kutatásunk ezzel kapcsolatos altematikájában azt vizsgáltuk, hogy a 
mindennapi életvitel során gyakran előforduló helyszíneken, illetve helyzetekben a 
válaszadók milyen gyakorisággal használják a többségi nyelvet, illetve anyanyelvüket.  

A kérdéskörrel kapcsolatban regisztrált adataink – előzetes feltételezéseinknek 
megfelelően – azt mutatják, hogy  

1/ az iskolaválasztási gyakorlat szerint elkülönülő alminták között a vizsgált 
vonatkozásban is kimutathatók releváns eltérések a többségi nyelv használatának 
intenzitásában; 

2/ a munkahelyeken, hivatalokban, orvosnál, bevásárláskor stb. való többségi 
nyelvhasználat terén az asszimilációs érintettség szerint kialakított alcsoportok közéleti 
nyelvhasználata között – a számottevő különbségek ellenére – kisebb az eltérés, mint 
azt a családon belüli gyakorlat vizsgálata során tapasztaltuk. 

3/ a vizsgált népesség magas fokú családon kívüli többségi nyelvhasználata 
végérvényesen megcáfolni látszik a határon túli magyarság „egynyelvűségére” utaló 
hiedelmeket. 
 Ami a konkrét részleteket illeti, a családon kívüli nyelvhasználat terén a relatíve 
legalacsonyabb többségi nyelvhasználati értékeket mindegyik vizsgált régióban 
továbbra is a szomszédokkal való érintkezés tekintetében regisztráltuk. (22. ábra) 
Mindez azonban csupán az intézményekben való nyelvhasználathoz képest mondható kisebb 
mértékűnek, hiszen a szomszédokkal való kapcsolattartás az előzőeknél kevésbé formális 
viszonynak minősül, s inkább a családi és az intézményes „külvilági” kapcsolatok közötti 
átmenetet képviseli.  
 Ennek fényében azt mondhatjuk, hogy a vizsgált másfél évtized alatt érdemi 
változás nem történt sem a magyar, sem a többségi iskolát választó szülők közvetlen 
környezetükkel való nyelvi kommunikációja terén. Szomszédjaikkal, ismerőseikkel 
többségi nyelven továbbra is leginkább a vajdasági és erdélyi szerb, illetve román 
iskolát választók érintkeznek (54 és 46 átlagpont), az ugyanebbe a kategóriába tartozó 
felvidéki szülők körében pedig tovább nőtt a környezetükkel szlovákul kommunikálók 
részaránya. Ebből a szempontból továbbra is a kárpátaljaiak asszimilációs érintettsége 
tűnik a legcsekélyebbnek, akik mindkét szülői alcsoport tekintetében alig 20-28 
átlagpontnyi arányban tartják a kapcsolatot ukrán nyelven szomszédjaikkal és 
ismerőseikkel. 
 A nagyságrendileg relatíve változatlan állapot mindazonáltal azt igazolja, hogy 
az informális kapcsolatokban használt nyelvi kommunikációs szegregációs fok 
szilárdan rögzült a másfél évtizeddel ezelőtt regisztrált szinten. Mindez azonban 
csupán abból a szempontból mondható kevésbé negatív tendenciának, hogy a vizsgált 
vonatkozásban számottevően nem romlott a helyzet. Valójában ugyanis az 
identitásvesztés szempontjából éppen az idézett, hosszú távon megszilárdult 
erővonalak jelzik az asszimiláció erőterének visszafordíthatatlanságát a határon túli 
magyarság igen számottevő rétegeinek körében. 
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22. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=csak többségit ………….. 1=csak magyart) 
 
 Az előbbi tendenciát igazolják a közéleti nyelvhasználat olyan intézményes 
szintjeivel kapcsolatban regisztrált adataink is, mint például a munkahelyen való 
verbális kommunikáció. A 23. grafikon adatsorai egyfelől az imént említett magas 
fokon megszilárdult többségi nyelvhasználat mintapéldáját illusztrálják a gyermekeik 
számára nem magyar iskolát választók körében, akik mindegyik régióban pontosan a 
másfél évtizeddel ezelőtt mért arányban beszélnek munkahelyükön románul, szerbül 
stb. Legnagyobb mértékben továbbra is a vajdaságiak (64 átlagpont), majd tőlük alig 
elmaradva az erdélyiek (58) és a felvidékiek (54), akiket a kárpátaljaiak követnek 45 
átlagponttal. Mindez annál is inkább rávilágít a többségi iskolát választó szülők 
nyelvváltásban való erőteljes érintettségére, hiszen elemzésünk korábbi fejezetében 
láttuk, hogy a munkatársak etnikai összetétele terén az elmúlt másfél évtizedben 
mindenütt jelentősen csökkent a többségiek részaránya. A nem magyar iskolát választó 
szülők tehát munkahelyükön annak ellenére használják a szerb, ukrán stb. nyelvet a 
korábban mért magas szinten, hogy munkatársaik között jelenleg több a magyar 
nemzetiségűek aránya, mint 15 évvel ezelőtt. 
 Ez utóbbi fejlemény viszont határozottan visszaigazolódik a gyermekeiket 
magyar iskolába járatók jelenlegi munkahelyi nyelvhasználatában, akik a korábban 
regisztrált szinthez képest lényegesen kisebb arányban, 7-12 átlagponttal kevésbé 
beszélnek munkahelyükön román, szlovák stb. nyelven, mint tették azt másfél 
évtizeddel ezelőtt. 
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23. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=csak többségit ………….. 1=csak magyart) 
 

24. ábra 
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 A munkahelyi nyelvhasználattal kapcsolatban bemutatott, alminták szerint 
eltérő gyakorlat végső soron pregnáns bizonyítéka annak, hogy egyfelől mennyire 
következetes asszimilációs magatartás jellemzi az anyanyelvi oktatástól már elfordult 
határon túli magyar szülőket, másrészt azt, hogy közöttük és a magyar iskolát 
választók nyelvhasználata között egyre szélesebbre nyílik a szegregációs távolság. 
 A fentieket a bevásárlással – mint a munka mellett leggyakoribb mindennapi 
tevékenységgel – kapcsolatban regisztrált adatsorok is visszaigazolják (24. ábra), 
hasonlóan az egészségügyi ellátásban való nyelvhasználathoz (25. ábra). 
 Mindezeken túl azonban a határon túli magyarság közéleti nyelvhasználatának 
igazi fokmérője, hogy milyen mértékben használ(hat)ják anyanyelvüket hivatalos 
ügyeik intézése során. (26. ábra) E téren adataink nem sok pozitív változást tükröznek. 
Regionális összehasonlításban anyanyelvüket a hivatalokban legkevésbé továbbra is a 
vajdaságiak használják, mellettük pedig az erdélyi román iskolát választók 
(mindannyian a 15 évvel ezelőtt mért 65-75 átlagpontnyi szinten).  
 A másik két régióban a korábbi állapothoz képest lényegesen eltérő 
tendenciákat regisztráltunk: amíg a kárpátaljaiak körében 13 átlagponttal nőtt a 
hivatalokban ukránul beszélők részaránya, a felvidékiek esetében 8 átlagpontos 
csökkenés mutatkozik a szlovák nyelven való ügyintézés terén. Miután a tárgyalt 
régiókban ez a tendencia jellemzi a közéleti nyelvhasználat mindegyik vizsgált 
területét, külön is utalnunk kell a jelenség vélhető okaira.  

Ami a kárpátaljaiak számottevően romló közéleti anyanyelvhasználatát illeti, 
mindez összhangban van azokkal – az elemzésünk korábbi fázisában már említett – 
fokozódó ukrán magyarellenes intézkedésekkel, melyek másfél évtizeddel ezelőtt még 
nem, vagy csupán kevésbé jellemezték a kárpátaljai magyarság életkörülményeit. Ilyen 
tekintetben az anyanyelvhasználat hivatalos intézményekben való bemutatott mértékű 
visszaszorulása logikus – noha igen sajnálatos – fejleménynek tekinthető. 
 A fentiekkel szemben sokkal problematikusabb logikus magyarázatot találni 
arra, hogy a felvidéki magyarokra vonatkozó adatsorok a többi régióhoz képest igen 
sok tekintetben – ez esetben a közéleti anyanyelvhasználattal kapcsolatban – csökkenő 
asszimilációs nyomásról tanúskodnak. Ismervén azonban a Szlovákiában zajló 
permanens, nyíltan magyarellenes hivatalos intézkedéseket és közhangulatot, igen 
nehezen elképzelhető, hogy a vizsgált négy, magyarok lakta határon túli régió közül 
éppen a Felvidéken javultak volna legnagyobb mértékben a közéleti 
anyanyelvhasználat feltételei, amelyet egyébként – a többi régióra egyelőre nem 
jellemző módon – már évek óta szigorú államnyelvtörvénnyel korlátoz a szlovák 
hatalom.  
 Mindezzel kapcsolatban a lehetséges magyarázat, hogy az adatfelvétel során 
felvidéki válaszadóink a feszült – és a közeljövőben érdemi megoldással nem 
kecsegtető – társadalmi légkör miatt kevésbé reálisan ítélték meg, vagy képesek 
megítélni helyzetüket.25 Amíg egy részük – valószínűleg az identitásuk megőrzéséhez 
ragaszkodó magyar iskolát választók – alighanem a fokozódó félelemérzet miatt 
hajlamosak optimistábban látni az asszimilációs veszélyeket, addig a nemzeti 
identitásuktól elforduló többségi iskolát választók motivációi merőben másak.  
                                                
25 Minderre már az eddig elemzett vonatkozásokban is számos példa akadt, ám a további 
altematikákkal kapcsolatban is bőségesen láthatunk majd ehhez hasonló felvidéki magyar 
reakciókat, illetve illogikus álláspontokat. 



 54 

25. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=csak többségit ………….. 1=csak magyart) 
 

26. ábra 
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 Ez alatt azt értjük, hogy a gyermekeiket szlovák iskolába járatók 
identitásvesztésének foka immáron oly mértékű, hogy valószínűleg emiatt válnak 
képtelenné az asszimilációs folyamat valós veszélyeinek – ezen belül pedig saját 
asszimiláns magatartásuknak – érzékelésére. Ez a hozzáállás természetesen valamilyen 
szinten a többi vizsgált régióban is jellemzi a többségi iskolát választó rétegek tagjait, 
ám esetükben a felvidékihez hasonló ellentmondás egyelőre nem, vagy nem ennyire 
leplezetlenül/nyilvánvalóan jelenik meg. Különösen érvényes mindez a vajdasági, 
illetve erdélyi többségi iskolát választókra, akik a legkülönbözőbb vonatkozásban – ez 
esetben a közéleti nyelvhasználatukkal kapcsolatban – nyíltan felvállalják a nemzeti 
identitástól elszakadó magatartásukat. Mostani kutatásunk egyik nem várt tapasztalata, 
hogy egyre inkább ugyanez a hozzáállás jellemzi a gyermekeiket ukrán iskolába járató 
kárpátaljai szülőket is. 

A családon kívüli nyelvhasználattal kapcsolatos adataink végeredményben tehát 
kézzelfogható bizonyítékát adják annak, hogy ugyanazon társadalmi/kisebbségi 
közegben az eredeti nemzeti identitás megőrzésének/megtagadásának szempontjából 
különböző magatartástípusok léteznek a határon túli magyarság körében. Adataink 
továbbá azt mutatják, hogy a vizsgált közösségek tagjainak közéleti nyelvhasználata 
terén az elmúlt másfél évtizedben tovább nőtt a távolság a gyermekeiket magyar, 
illetve többségi iskolába járató rétegek között. Az előbbiek mindegyik vizsgált 
vonatkozásban kevésbé kommunikálnak többségi nyelven, mint tették azt 15 évvel 
ezelőtt. Ami egyfelől arra utaló jel, hogy kellő akarat és elkötelezettség esetén – noha 
egyre szűkülő kereteken belül – adott a lehetőség az anyanyelvhasználat szinten 
tartására. Az identitásukat inkább megőrző rétegek relatíve csökkenő többségi nyelv 
használatának másik kiváltó oka viszont az, a már egyéb összefüggésben említett 
tendencia is lehet, mely szerint a vizsgált időszakban a személyes kapcsolatok etnikai 
összetétele terén jól kivehető befelé (a magyar etnikai elem irányába való) fordulás 
figyelhető meg a határon túli magyarság kevésbé asszimiláció érintett tagjai körében. 

Ami a nyelvváltás felé leginkább orientálódó asszimiláns alcsoportokba 
tartozók közéleti nyelvhasználatát illeti, idősoros adataink azt mutatják, hogy 
körükben 1996-hoz képest drasztikus mértékben nem nőtt tovább a többségi nyelv 
használata. Az azonban, hogy a többségi iskolát választók a családon kívüli személyes, 
illetve intézményes kapcsolataikban továbbra is a korábban mért igen magas szinten 
használják a többségi nyelvet nem hagy kétséget afelől, hogy az említett asszimiláns 
rétegekhez tartozók eredeti identitásukhoz való visszatérése reménytelen, s akár igen 
rövid idő kérdése, hogy teljes beolvadásuk bekövetkezzék. 

Következésképpen: az anyanyelvhasználatuk mellett a bemutatott mértékben 
kitartó, s egyelőre még relatív többségben lévő rétegek további lemorzsolódásának 
megakadályozása érdekében az új nemzetstratégiának kiemelt helyen szükséges 
foglalkoznia azzal, hogy a közéleti anyanyelvhasználat intézményes keretei minél 
tágabb lehetőséget nyújtsanak a határon túli magyarság – egyre zsugorodó – nem 
asszimiláns része számára. 
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2.6. A kulturális aktivitás változása 
 

2.6.1. A felnőtt családtagok kulturális aktivitásának változása 
 
 Az asszimiláció szociológiai háttér okainak strukturális vonatkozásai közül 
utolsóként a szülők és gyermekeik anyanyelvi, illetve többségi nyelvű kulturális 
aktivitása terén végbement változásokat vizsgáljuk. Kutatási hipotézisünk szerint az 
érintettek részéről bárminemű aktivitást kívánó kulturális tevékenységgel kapcsolatban 
használhatóbb adatok kaphatók a nemzeti identitáshoz való viszonyról, mintha csupán 
a passzív időtöltési formákat (például a médiahasználatot26) vizsgálnánk.  

Ami a mostani kutatásunk során a kérdéskörrel kapcsolatban regisztrált főbb 
tendenciákat illeti, elsőként az érdemel figyelmet, hogy az anyanyelven való olvasás27 
a vizsgált szülői alcsoportok döntő többségében a másfél évtizeddel korábbi szinthez 
képest nagyságrendekkel csökkent. (27-30. ábra) Mindez még akkor is határozottan 
negatív fejleménynek tekinthető, ha a vizsgált időszakban az elektronikus 
kereskedelmi média megjelenése következtében az előző időszak olvasási szokásai – 
függetlenül az etnikai vonatkozásoktól – feltehetően általában is jelentősen háttérbe 
szorultak. 

A csökkenés mértéke leginkább a felvidéki és az erdélyi magyar iskolát 
választókat jellemzi (27-28. ábra), akiknek körében immáron 15-19 átlagponttal 
kevesebben olvasnak magyar nyelvű könyveket annál, mint tették ezt még másfél 
évtizeddel ezelőtt. Az említett két régióban figyelemre méltó továbbá, hogy a magyar 
nyelvű könyvek olvasása terén a többségi iskolát választók esetében tapasztaltunk 
relatíve csekélyebb mérvű visszaesést. Mindez nem először utal arra, hogy az 
asszimiláció felgyorsulása egyre több vonatkozásban a magyar almintákba tartozó 
szülők eredeti identitásuktól való növekvő elfordulásának, illetve az anyanyelvükhöz 
való kötődésük meglazulásának köszönhető. 

Az említett „asszimilációs tartalék” fokozott meglétét mutatja, hogy az erdélyi 
és a felvidéki magyar iskolát választó szülők kulturális aktivitása az összes többi 
vizsgált vonatkozásban is meredeken zuhanó átlagértékeket tükröz. A két régió között 
lényeges eltérés abban rejlik, hogy a Felvidéken a többségi almintába tartozók magyar 
nyelvű kulturális aktivitása is számottevő csökkenést mutat, tehát mindegyik vizsgált 
réteg körében egyöntetű tendenciaként jelentkezik az anyanyelvi kultúrától való 
elfordulás. Különösen a magyar nyelvű istentiszteletek látogatása terén mértünk 
meredek zuhanást, hiszen jelenleg már csupán a korábban regisztrált szintnél 20-25 
átlagponttal kevesebben járnak a felvidéki magyarok anyanyelvükön tartott misékre, 
illetve egyházi eseményekre. Végeredményben az egyház identitásmegtartó 
szerepének jelzett mértékű háttérbe szorulása is szerepet játszhat abban, hogy a 
                                                
26 A nemzeti identitás és a médiahasználat összefüggéseivel kapcsolatban regisztrált adataink 
a BFI határon túli magyarság körében küszöbön álló médiacélkutatása keretén belül kerülnek 
feldolgozásra. 
27 Az olvasási szokások tartalmi/műfaji elemeit terjedelmi okokból nem állt módunkban 
feltérképezni, ám adataink vélhetően főként a szép- illetve tényirodalomra, valamint a 
bulvárkiadványokra vonatkoznak. 
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vizsgált időszakban a felvidéki magyarság mondható a leginkább asszimiláció-
érintettnek a többi határon túli magyar közösséghez képest. 

27. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Mennyire jellemzőek Önre és felnőtt családtagjaira az alábbi tevékenységek?” 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=gyakran ………….. 1=soha) 

28. ábra 
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29. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Mennyire jellemzőek Önre és felnőtt családtagjaira az alábbi tevékenységek?” 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=gyakran ………….. 1=soha) 

 
30. ábra 
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A szülők kulturális aktivitása szempontjából az erdélyiek képezik az átmenetet a 
felvidékiek és a kárpátaljaiak, illetve vajdaságiak között. Ez alatt az értendő, hogy a magyar 
iskolát választók igen számottevően meggyengült anyanyelvi kulturális tevékenységéhez 
képest a gyerekeiket többségi iskolába járatókat relatíve kevésbé jellemzi a magyar nyelvű 
kulturális aktivitástól való elfordulás. Ennek következtében a két alcsoport között fennálló 
korábban mért szegregációs távolság ugyan csökkent, ám mindez – paradox módon – nem az 
anyanyelvi kultúra erősödését jelzi, hanem azt, hogy a magyar almintába tartozók magyar 
kultúrához való viszonya gyengült (közelít) a román iskolát választók alacsonyabb értékeihez. 
 Kárpátalján és a Vajdaságban az előbbiekhez hasonló mérvű változásokat nem 
tapasztaltunk a vizsgált anyanyelvi kulturális tevékenységekkel kapcsolatban: a kétféle szülői 
kategóriába tartozókat nagyságrendileg mindkét régióban a korábban mért szinten jellemzi a 
magyar nyelvű kulturális aktivitás. (29-30. ábra) Mindez azt jelenti, hogy a gyermekeiket 
magyar, illetve többségi iskolába járatók között meglévő törésvonalak – amelyek a 
Vajdaságban állnak a legtávolabb egymástól – továbbra is a korábban regisztrált szinten 
maradtak.  
 Az anyanyelvi kulturális aktivitással kapcsolatos adataink ezzel együtt összességében 
erőteljes erodálásról tanúskodnak, különösen az erdélyi és a felvidéki magyarság körében.28 
 A bemutatott erodálódási folyamat tükröződik a válaszadók többségi nyelvű kulturális 
tevékenységével kapcsolatos adatsorokban is. (31-34. ábra) A könyvolvasás visszaesése 
ugyan ez esetben is tetten érhető, ám igen jelentős különbség, hogy a többségi iskolát 
választók – az erdélyieket kivéve – korántsem fordultak el olyan drasztikus mértékben a 
szerb, szlovák és ukrán nyelvű könyvek olvasásától, mint azt a magyar almintákba tartozók 
körében tapasztaltuk az anyanyelvi irodalommal kapcsolatban.  

Az egyéb többségi nyelvű kulturális tevékenységi formák terén újfent az, a már eddig 
számos esetben bizonyítást nyert tendencia érvényesül, hogy a többségi iskolát választók 
aktivitása – a román, ukrán stb. kulturális eseményeken, történelmi évfordulós ünnepségeken 
való részvétele – tovább nőtt, szemben azzal, hogy mindeközben a magyar almintába tartozók 
drasztikusnak mondható arányban fordulnak el a hasonló magyar vonatkozású eseményeken 
való részvételtől.  

Amennyiben mindehhez hozzávesszük, hogy Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban 
a magyar iskolát választók többségi istentiszteleteken, kulturális ünnepségeken való 
részvétele kis mértékű növekedést mutat, kellő bepillantást nyerhetünk a határon túli 
magyarság körében zajló asszimilációs folyamatok mélyrétegeibe.  

Ennek lényege, hogy míg a nemzeti identitásuktól már részben, illetve teljesen 
elfordulók a többségi kultúrához való kapcsolódásukat vagy a korábbi szinten tartják, vagy 
tovább erősítik azt, addig az iskolaválasztásuk terén még organikus identitásukat őrző 
rétegeket az anyanyelvi kultúrájuktól való egyre növekvő mértékű elfordulás jellemzi. 

A továbbiakban a jelzett negatív folyamat lehetséges közeljövőbeli kihatásait 
vizsgáljuk egy generációval „lejjebb”, az iskoláskorú gyermekek anyanyelvi és többségi 
nyelvű kulturális aktivitásának másfél évtized alatt bekövetkezett változásai alapján. 
 
 

                                                
28 Mindebben alighanem az is közrejátszik, hogy az említett két régióban élők immáron 
részesei az európai integrációs folyamatnak. Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, az 
identitás meglazulása tekintetében mindez elsősorban a külföldi vendégmunka, illetve az 
elvándorlás szempontjából lehet meghatározó.  
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31. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Mennyire jellemzőek Önre és felnőtt családtagjaira az alábbi tevékenységek?” 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=gyakran ………….. 1=soha) 
 

32. ábra 
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33. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Mennyire jellemzőek Önre és felnőtt családtagjaira az alábbi tevékenységek?” 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=gyakran ………….. 1=soha) 
 

34. ábra 
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2.6.2. A gyermekek kulturális aktivitásának változása 
 

A határon túli magyar iskoláskorú gyerekek kulturális aktivitásával 
kapcsolatban regisztrált adatsoraink ismert alminták szerinti megoszlásai az egyik 
legszemléletesebb bizonyítékát adják az asszimilációs folyamatban való érintettség 
különböző fokozatainak. Más szavakkal: a 35-38. ábrákon látható megoszlások 
valójában nem csupán a jelenkori „végtermékét” képviselik az eredeti identitás 
meggyengülését, illetve elvesztését jelentő nyelvváltási, akulturációs folyamatnak, 
hanem bizonyos tekintetben megrajzolják az asszimiláció jövőbeli eszkalációjának 
várható nagyságrendjét is. 
 Az említett idősoros megoszlások főként abból a szempontból mondhatók 
egyértelműen negatívnak, hogy a magyar kulturális aktivitás drasztikus csökkenése 
elsősorban nem a többségi, hanem a magyar almintába tartozó – tehát egyelőre még az 
anyanyelvi oktatást választó – szülők gyermekeinek gyakorlatát jellemzi. Mindez a 
kutatás eddig bemutatott eredményeinek tükrében ugyan nem mondható váratlan 
tendenciának, ám tény, hogy a többségi iskolát választó családok gyermekeinek 
anyanyelvi kulturális aktivitása az elmúlt másfél évtizedben nem, vagy alig csökkent 
tovább, illetve néhány esetben relatíve meg is nőtt.29 Szemben a magyar almintába 
tartozók gyerekeivel, akik jelenleg már nagyságrendekkel kevésbé olvasnak magyar 
könyveket és ifjúsági kiadványokat, mint tették azt a másfél évtizeddel korábban 
úgyszintén magyar általános iskolába járó elődeik. 
 A magyar könyvek és egyéb gyerekeknek szóló kiadványok olvasásának 
drasztikus visszaesése elsősorban az erdélyi és felvidéki magyar iskolába járó 
tanulókat jellemzi (30-38 átlagpontnyi csökkenés), de 15-20 átlagpontot tesz ki a 
kárpátaljai és vajdasági, ugyanebbe a kategóriába tartozó gyerekek anyanyelvi 
irodalomtól való elfordulása is. 
 Ami a gyermekek többségi nyelvű kulturális aktivitását illeti, hasonló arányú 
visszaesésről nem beszélhetünk. A román, ukrán stb. iskolába járó gyerekek körében 
csupán 10-15 átlagponttal csökkent a többségi nyelven olvasott gyermekirodalom 
aránya.  

E tekintetben a szabályt erősbítő kivételt a felvidéki gyerekek példája jelenti, 
akiknek esetében iskolatípusra való tekintet nélkül ugyanúgy nagyságrendekkel 
visszaesett a szlovák nyelvű gyermekirodalom és egyéb kiadványok olvasása is, mint 
azt az anyanyelvi irodalommal kapcsolatban láttuk. Ez az egyértelműen negatív 
tendencia híven tükrözi az érintett közösség körében végbemenő súlyos identitásvesztő 
folyamat nagyságrendjét.  
 Mindazonáltal a gyermekek kulturális aktivitásával kapcsolatos többi régióban 
regisztrált adatsorok is egyöntetűen azt jelzik, hogy egy újabb nemzedékváltás esetén 
(akár 10-15 éven belül) az anyanyelvi kultúrához való, jelenleg is már több mint 
kritikus szintre süllyedt viszony hasonló nagyságrendű gyengülése (a mostani 
gyerekek általi leendő utódaikra való „átöröklése”) immáron valóban végérvényesen 
megrendítheti a határon túli magyarság nemzeti identitását. 

                                                
29 Így például a magyar kulturális gyerekcsoportokban való részvétel terén mindegyik 
régióban ezt tapasztaltuk. 
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35. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Mennyire jellemzőek gyermekére(eire) az alábbi tevékenységek?” 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=gyakran ………….. 1=soha) 
 

36. ábra 
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37. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Mennyire jellemzőek gyermekére(eire) az alábbi tevékenységek?” 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=gyakran ………….. 1=soha) 
 

38. ábra 
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A kulturális aktivitással kapcsolatban regisztrált adatainkról végeredményben 
elmondható, hogy a különböző, magyar-, illetve többségi-orientált szülői és gyermek 
alcsoportok körében mért szegregációs olló az elmúlt évtized során nem várt 
mértékben összezárult. Az egymáshoz közelítő értékek azonban baljós tendenciát 
tükröznek, hiszen mindez egyértelműen arra vezethető vissza, hogy elsősorban az 
iskolaválasztásuk szerint „magyar” almintákba tartozók és gyerekeik magyar nyelvű 
kulturális aktivitása terén ment végbe a vizsgált időszakban megdöbbentő arányú 
visszaesés. 

Adataink alapján a most tárgyalt vonatkozásban is beigazolódott tehát a határon 
túli magyarság körében zajló identitásvesztés szociológiai hátterét alapvetően 
meghatározó tétel. Eszerint az asszimilációs folyamatok eszkalációja szempontjából 
korántsem a már identitásukat részben megtagadók szerepe a meghatározó (akik, mint 
láttuk, másfél évtized távlatából is szilárdan, érdemi ingadozás nélkül tartanak ki 
többség-orientált elveik és gyakorlatuk, tehát asszimiláns életvitelük mellett). Sokkal 
inkább annak bizonyult az a beolvadási-potenciál, amely a nemzeti identitásukat az 
iskolaválasztás terén egyelőre még fenntartó/megerősítő rétegek egyre bizonytalanabb 
identitásában, az anyanyelvi kultúrától való nagyfokú elfordulásában érhető tetten. 
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3. Az asszimilációs folyamatot meghatározó tudati elemek és 
identitástípusok változása 
 

Az eddigiekben az asszimilációs folyamatok – ezen belül az iskolaválasztással 
kapcsolatos szülői döntések – hátterét a megkérdezettek nemzeti identitását alkotó 
strukturális elemek többgenerációs családi előzményeinek – a többségi nyelvtudás és 
nyelvhasználat, az interperszonális kapcsolatok, valamint a kulturális aktivitás – 
szintjén vizsgáltuk. Ennek során – többek között – bizonyítást nyert, hogy az eredeti 
nemzeti identitás megtartásának és különböző fokú feladásának szempontjából egyes 
altípusokba sorolható határon túli magyar szülők döntései ugyan világosan 
elkülöníthető strukturális okokra (például saját oktatásuk nyelvére, családi és közéleti 
nyelvhasználatuk gyakorlatára, házasságtípusukra, vagy informális érintkezési körük 
összetételére stb.) vezethetők vissza, ám mindemellett az egyes kategóriák között 
differenciált átmenetek meglétét is regisztráltuk. Miután azonban az idézett strukturális 
(„kemény”) változók szerinti különbözőségek a gyakorlatban áttételeken keresztül – a 
vélemények, információk stb. szintjén – manifesztálódnak, több, az iskolaválasztással 
összefüggő – ám tapasztalati úton mindeddig nem igazolt – úgynevezett sztereotípiát 
(széles körben és hosszú idő óta elterjedt hiedelmet) is vizsgálat tárgyává tettünk.30 
 

3.1. Az iskolaválasztással kapcsolatos sztereotípiákhoz való viszony 
változása 
 
 A 39-42. ábrákon látható idősoros megoszlások egyértelműen visszaigazolják, 
hogy a vizsgált sztereotípiákkal való egyetértés/egyet nem értés mértéke az eredeti 
identitásukat megtartó, illetve elutasító alcsoportok szerint szignifikáns eltéréseket 
mutat. Ezzel a vélemények szintjén történő igazolás terén is bizonyítást nyert, hogy 
noha a többségi tannyelvű iskolaválasztás sokféle objektív (strukturális) okra is 
visszavezethető, maga a döntéshez tapadó háttér-motiváció/attitűd az, ami érdemi 
töréspontként jelenik meg a különböző alcsoportokba tartozók iskolaválasztásában. Az 
adatok végeredményben alminták szerint a várt, egymástól diametrálisan eltérő 
megoszlásokat mutatják, ezek mértékének egzakt paraméterek szerinti idősoros 
behatárolására azonban úgyszintén első ízben kerül most sor. A tárgyalt sztereotip 
hiedelmekkel kapcsolatban a vizsgált másfél évtizedes periódus alatt bekövetkezett 
fontosabb módosulások közül az alábbiak említhetők. 

Elsőként azokat a többségi iskolaválasztással kapcsolatos legelterjedtebb 
„közhiedelmeket” – az anyanyelvi oktatás szempontjából negatív attitűdöket – vizsgáljuk, 
melyek szerint az utódok érvényesülésének és sikeres beilleszkedésének kizárólagos feltétele 
a többségi nyelven történő oktatásban való részvétel. A grafikonokon látható adatok egyfelől 
a vizsgált meggyőződés kiemelkedően magas dominanciáját mutatják (regionális 
megoszlásban 84-94 átlagpont körül) a gyermekeiket nem magyar iskolába járatók 

                                                
30 Az iskolaválasztással közvetlen kapcsolatban lévő – jelen fejezetben tárgyalt – sztereotípiák 
mellett megvizsgáltunk egy, az asszimilációs folyamatban áttételesebben érvényesülő 
vonatkozást is. Jelesül a válaszadók különböző alcsoportjainak nemzeti identitástípusait, 
melyeket elemzésünk következő alfejezetében részletezünk. 
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alcsoportjában, akik ugyancsak mindegyik vizsgált régióban 80 pont körüli arányban 
választották továbbra is a „tanuljon minden tantárgyat többségi nyelven a gyerek, hogy jobban 
érvényesülhessen” opciót.  

39. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Gyermekük(eik) iskolaválasztása során milyen mértékben vették figyelembe az alábbi 
szempontokat?” 
A – tanuljon előbb az anyanyelvén, hogy kötődjön nemzeti kultúrájához; B – ha akar, a 
magyar iskolában is megfelelően megtanulhat románul; C – a gyerek személyisége csak 
anyanyelvi alapokon fejlődhet károsodás nélkül, D – tanuljon meg jól románul a gyerek, hogy 
ne legyenek beilleszkedési gondjai E – tanuljon románul minden tantárgyat, hogy jobban 
érvényesülhessen. 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért... 1=egyáltalán nem ért egyet)) 
 

A tárgyalt almintába tartozók tehát – igazolván többségi nyelvű iskolaválasztásukat –
mindegyik régióban továbbra is a korábban regisztrált magas szinten azonosulnak az ukrán, 
szlovák stb. oktatás mellett szóló sztereotípiákkal, ami az eddig elemzett strukturális 
vonatkozások fényében nem mondható váratlan fordulatnak. Következésképpen az érintett 
többségi almintákba tartozó szülők meggyőződése a vizsgált vonatkozásban a másfél 
évtizeddel ezelőtt mért magas szinten stabilizálódott, annak ellenére, hogy valós 
tapasztalatok mindezt továbbra sem indokolják.31 Végeredményben tehát a szerb, 
szlovák stb. iskolát választók döntésük „megideologizálása” tekintetében 
elbizonytalanodásra utaló jeleket nem mutatnak. Ezt a tendenciát még inkább megerősíti, 
                                                
31 Amint azt adataink egy korábbi fejezetben bizonyították, a magyar nyelvű iskolát végzett, 
illetve gyermekeiket magyar iskolába járató szülők anyagi-szociális helyzete, társadalmi 
státusa sok szempontból jobbnak bizonyult a többségi iskolát preferáló családokénál. 
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hogy a többségi iskolát választók nem csupán saját elveik mellett állnak ki, de egyben az 
anyanyelvi oktatás mellett szóló érveket (sztereotípiákat) a másfél évtizeddel korábbihoz 
képest sokkal számottevőbb arányban utasítják el (leginkább Kárpátalján és a Felvidéken). 

40. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Gyermekük(eik) iskolaválasztása során milyen mértékben vették figyelembe az alábbi 
szempontokat?” 
A – tanuljon előbb az anyanyelvén, hogy kötődjön nemzeti kultúrájához; B – ha akar, a 
magyar iskolában is megfelelően megtanulhat szlovákul; C – a gyerek személyisége csak 
anyanyelvi alapokon fejlődhet károsodás nélkül, D – tanuljon meg jól szlovákul a gyerek, 
hogy ne legyenek beilleszkedési gondjai E – tanuljon szlovákul minden tantárgyat, hogy 
jobban érvényesülhessen. 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért... 1=egyáltalán nem ért egyet)) 
 
 A többségi almintákba tartozók meggyőződésének szinten maradásával 
szemben a magyar iskolát választó szülők döntéseinek hátteréül szolgáló 
sztereotípiákhoz való viszony csaknem mindegyik régióban jelentősen módosult. 
Egyfelől számottevően csökkent körükben az azzal való egyetértés mértéke, hogy a 
többségi nyelvű iskola alapvetően segítené gyerekeiket a beilleszkedésben, illetve 
érvényesülésben. Mindezt önmagában tekinthetnénk akár az eredeti identitás 
megőrzésének irányába tett pozitív elmozdulásnak is, ám körükben ugyancsak – noha 
kisebb arányban, de –csökkent a saját – a magyar iskola melletti – döntésüket igazoló 
sztereotip érvelések támogatottsága is („tanuljon az anyanyelvén”, „magyar iskolában 
is megfelelően megtanul szlovákul”, „személyisége csak anyanyelvi alapokon 
fejlődhet károsodás nélkül”). Mindez abból a szempontból mondható 
problematikusnak, hogy tizenöt évvel ezelőtt a magyar iskolát választó – különösen 
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pedig a magyar iskolát végzett – szülők elkötelezettsége az anyanyelvi oktatás mellett 
még mindenütt meghaladta azt a szintet, amennyire a gyermeküket többségi iskolába 
járató szülők saját döntésüket visszaigazolták a többségi iskola mellett érvelő 
sztereotípiák tekintetében. Abban tehát, hogy jelenleg a magyar almintákba tartozók 
iskolaválasztásuk iránti elkötelezettsége a többségi iskolát preferálók esetében mért 
szintre (Erdély), vagy az alá csökkent (Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság), annak jelét 
kell látnunk, hogy a magyar oktatás mellett kiállók meggyőződése (pozitív 
attitűdökhöz való viszonya) a vizsgált időszakban jelentősen meggyengült a szlovák, 
ukrán stb. iskolát választók saját döntésük iránti magas fokú elkötelezettségét 
megőrzőkhöz képest. 

41. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Gyermekük(eik) iskolaválasztása során milyen mértékben vették figyelembe az alábbi 
szempontokat?” 
A – tanuljon előbb az anyanyelvén, hogy kötődjön nemzeti kultúrájához; B – ha akar, a 
magyar iskolában is megfelelően megtanulhat ukránul; C – a gyerek személyisége csak 
anyanyelvi alapokon fejlődhet károsodás nélkül, D – tanuljon meg jól ukránul a gyerek, hogy 
ne legyenek beilleszkedési gondjai E – tanuljon ukránul minden tantárgyat, hogy jobban 
érvényesülhessen. 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért... 1=egyáltalán nem ért egyet)) 
 

A jelzett egyértelmű csökkenés mértéke ugyan még nem mondható drasztikus 
arányúnak, ám sok egyéb vonatkozásban is azt tapasztaltuk – a továbbiakban pedig 
tapasztalni fogjuk –, hogy az eredeti identitásukhoz egyelőre még ragaszkodó szülők 
értékrendje a másfél évtizeddel ezelőttihez képest egyre kevésbé mondható szilárdnak. 
A most tárgyalt erőteljesen identitásvesztő tendencia (a pozitív sztereotípiákhoz való 
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viszony gyengülése és a negatívoké erősödése) mindenképpen fontos fokmérője és 
egyben komoly figyelmeztető jele lehet az asszimilációs érintettség várható 
fokozódásának. 

42. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Gyermekük(eik) iskolaválasztása során milyen mértékben vették figyelembe az alábbi 
szempontokat?” 
A – tanuljon előbb az anyanyelvén, hogy kötődjön nemzeti kultúrájához; B – ha akar, a 
magyar iskolában is megfelelően megtanulhat szerbül; C – a gyerek személyisége csak 
anyanyelvi alapokon fejlődhet károsodás nélkül, D – tanuljon meg jól szerbül a gyerek, hogy 
ne legyenek beilleszkedési gondjai E – tanuljon szerbül minden tantárgyat, hogy jobban 
érvényesülhessen. 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért... 1=egyáltalán nem ért egyet) 
 
 Az iskolaválasztást meghatározó sztereotípiákkal kapcsolatban eddig bemutatott 
általános tendencián belül regionálisan megfigyelhetők bizonyos eltérések. Ezek 
között elsőként az érdemel említést, hogy a vizsgált időszakban az erdélyiek körében 
ment végbe a legcsekélyebb mértékű elmozdulás. Mind a magyar, mind a román 
iskolát választók döntését a korábban regisztrált mértékben határozza meg a pozitív 
illetve negatív attitűdök elfogadása/elutasítása. Mindez azt jelenti, hogy ebben a 
régióban ment végbe a legkisebb változás, következésképpen egyfelől itt mondható a 
legcsekélyebb mértékűnek a magyar iskola melletti pozitív sztereotípiák 
meggyengülése, illetve a román iskolaválasztást ösztönző attitűdök megerősödése. Ez 
a mozdulatlanság egyben azt jelenti, hogy Erdélyben a kétféle iskolát választók 
döntését meghatározó sztereotípiák közötti korábban mért szegregációs távolság 
érdemben nem változott. 
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 Mindez nem mondható el a többi régióval kapcsolatban, ahol a grafikonokon 
látható arányok mentén gyöngültek a magyar iskolával kapcsolatos érvek. Miután a 
többségi iskolaválasztást ösztönző sztereotípiák elfogadása mindeközben a korábban 
regisztrált magas szinten maradt, vagy tovább nőtt (a magyar iskolaválasztás 
elutasításával egyetemben), az érintett régiókban tovább nyílt az olló a két alcsoport 
között. 

Ez leginkább a kárpátaljaiakat jellemzi, ahol a szegregációs távolság 
növekedése elsősorban annak köszönhető, hogy az ukrán iskolát választók a korábbi 
állapothoz képest nagyságrendekkel inkább tartják elfogadhatatlannak a magyar iskola 
előnyeit.  

Az utóbbi jelenség a Felvidéken ugyancsak megfigyelhető, ám esetükben 
súlyosbítja a helyzetet, hogy körükben bizonytalanodtak el leginkább a gyermeküket 
magyar iskolába járatók az anyanyelvi oktatás előnyeit tartalmazó sztereotípiák 
helyénvalóságát illetően. Az asszimiláció várható további felgyorsulása szempontjából 
tehát a tárgyalt vonatkozásban is újfent a felvidéki helyzet bizonyult a leginkább 
válságosnak. 

Az előbbi régióhoz képest alig valamivel jobb a helyzet a Vajdaságban, ahol a 
gyermekeiket magyar iskolába járatók a magyar iskola előnyeivel kapcsolatos pozitív 
attitűdök tekintetében ugyancsak sokkal inkább elbizonytalanodtak választásuk 
helyességében, mint tették azt másfél évtizeddel ezelőtt. 
 Az iskolaválasztást tudati szinten alapvetően meghatározó „hétköznapi 
hiedelmek” változásával kapcsolatban konklúzióként elmondható: a tárgyalt 
sztereotípiákhoz való viszony terén a többségi iskolaválasztás melletti sztereotip érvek 
dominanciája egyértelműen növekvő tendenciát mutat. Az anyanyelvi oktatás mellett 
szóló sztereotípiák viszont nem csupán az asszimiláció szempontjából érintettebb 
rétegek, hanem a másfél évtizede még szilárd nemzeti elkötelezettségű, gyermekeik 
számára magyar iskolát választó szülők körében is számottevően veszítettek 
döntésbefolyásoló hatásukból.  
 Miután a jelzett folyamat nagy valószínűség szerint további asszimilációs 
hullámot generálhat, nemzetstratégiai szempontból kiemelt figyelmet szükséges 
szentelni egy olyan széles körű és hosszú távú felvilágosító kampány 
megvalósításának, amely szembesíti az érintetteket azzal, hogy – amint azt adataink 
igazolják – a többségi iskolaválasztást motiváló sztereotípiákat (jobb megélhetés és 
érvényesülés) a valós tények nem igazolják. 
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3.2. A nemzeti identitástípusok változása 
 
3.2.1. A nemzeti identitás-részelemekhez való viszony változása 
 
 Az iskolaválasztással szoros összefüggést mutató és széles körben elterjedt 
sztereotípiák vizsgálatával kapcsolatban a többségi iskolát választó szülői alcsoportok 
esetében konzekvens, döntésüket egyre inkább megerősítő, a magyar almintába 
tartozókéban pedig egyre gyengülő visszaigazolási attitűdöket regisztráltunk. Egyelőre 
azonban az egyes kijelentésekhez való pozitív, illetve negatív viszony alapján nagy 
biztonsággal lenne megjósolható, hogy az érintett válaszadó csoport tagjai milyen 
tannyelvű iskolába járatják gyermekeiket. 
 Vajon ugyanilyen egyértelmű tendenciát tükröznek-e a megkérdezettek 
általában vett nemzeti identitásának egyes fokozatai is? Kérdésünk még konkrétabban 
ekképpen hangzik: az iskolaválasztást visszaigazoló sztereotípiák szintjén alminták 
szerint egymástól különböző fokozatokban szilárdnak, illetve „szakadozottnak” 
mutatkozott nemzeti identitás „gyökereiben” is ennyire eltérően jellemzi-e a határon 
túl élő magyar szülők egyes alcsoportjait? Az elméleti dilemma vizsgálata során annak 
feltárására törekedtünk, hogy a szülői döntések előző alfejezetben idézett mértékű 
visszaigazolása általánosabb, az iskolaválasztáshoz közvetlenül nem kapcsolódó síkon 
– a nemzeti identitás síkján – is hasonló töréspontokban és szegregációs távolságokban 
jelentkezik-e. Valójában tehát az eddig megismert eltérő stratégiák gyökereinek – 
értékrendbeli „beágyazottságának” – megismeréséről lesz szó, melyeket előbb az 
eddig alkalmazott transzponált átlagértékek, majd az úgynevezett főkomponens-
elemzéssel kialakított identitástípusok segítségével vizsgálunk tovább. 
 A bemutatásra kerülő identitástípusok egy Likert-skála formában szerkesztett 
12 itemből álló – pozitív és negatív megállapításokat egyenlő mértékben tartalmazó – 
attitűdskála32 faktorsúlyai szerint csoportosítják a megkérdezettek viszonyulásait a 
nemzeti identitás alapértékeihez. 
                                                
32 „Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? (5-teljes mértékben egyetért; 4-inkább egyetért; 3-nem 
tudja, 2-inkább nem ért egyet; 1-egyáltalán nem ért egyet) 

 1. fontos, hogy az ember határozottan felvállalja nemzeti hovatartozását  
 2. a magyarok alapvetően nem különböznek a szomszédos népektől  
 3. a kárpátaljai, vajdasági stb. magyarok csak békétlenséget szítanak  
 4. a kárpátaljai, vajdasági stb. magyarok kiválóbbak a környező nemzetek tagjainál  
 5. az hűnek kell maradnia saját nemzetiségéhez  
 6. a kárpátaljai, vajdasági stb. magyarok túlságosan sok jogot követelnek maguknak  
 7. a kárpátaljai, vajdasági stb. magyarok nem értik meg, hogy aki Ukrajnában, Szerbiában 

stb. él, annak alkalmazkodnia kell a többségi nemzethez 
 

 8. a kárpátaljai, vajdasági stb. magyarok lenézik az ukránokat, szerbeket stb.  
 9. a kárpátaljai, vajdasági stb. magyarok nem értik meg, hogy aki Ukrajnában, Szerbiában 

stb. él, annak elsősorban ukrán, szerb stb. nyelven kell beszélnie és érintkeznie másokkal 
 

 10. a kárpátaljai, vajdasági stb. magyarok fennmaradásához kollektív jogok biztosítása 
szükséges 

 

 11. a kárpátaljai, vajdasági stb . magyarok fennmaradásához elegendőek az egyéni 
állampolgári jogok 

 

 12. a környező népek a magyarok kultúrájából, munkájából és tudásából merítenek  
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 A nemzeti identitáselemekhez való viszony változása terén ugyan régiónként 
számottevő aránybeli eltéréseket is tapasztaltunk, ám mindez nem változtat azon, hogy 
a főbb tendenciák mindenütt egyértelműen a nemzeti gyökerek meggyöngülését, 
illetve a konform/asszimiláns magatartás jelentős mértékű megerősödését mutatják. 

43. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
Pozitív identitáselemek: 
1-fontos, hogy az ember határozottan felvállalja magyarságát 
2-a magyarok alapvetően nem különböznek a szomszédos népektől 
5-az embernek minden körülmények között hűnek kell maradnia saját nemzetiségéhez 
10-az erdélyi magyarok fennmaradásához kollektív jogok biztosítása szükséges 
Konform identitáselemek: 
7-az erdélyi magyarok nem értik meg, hogy aki Romániában él, annak alkalmazkodnia kell a 
többségi nemzethez 
9-az erdélyi magyarok nem értik meg, hogy aki Romániában él, annak elsősorban román 
nyelven kell beszélnie és érintkeznie másokkal 
11-az erdélyi magyarok fennmaradásához elegendőek az egyéni polgári jogok 
Negatív identitáselemek: 
-az erdélyi magyarok csak békétlenséget szítanak 
4-az erdélyi magyarok kiválóbbak a környező nemzetek tagjainál 
6-az erdélyi magyarok túlságosan sok jogot követelnek maguknak 
8-az erdélyi magyarok lenézik a románokat 
12-a környező népek a magyarok munkájára és tudására támaszkodnak 
* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért ………… 1=egyáltalán nem ért egyet) 
 
 Ennek újabb példáját láthatjuk abban, hogy – az előbbi fejezetekben vázoltak 
analógiájára – a pozitív nemzeti identitáselemek gyengülése nem csupán a többségi 
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iskolát választók almintáját jellemzi, hanem a gyerekeiket magyar iskolába járatókat 
is. E téren az erdélyi és a felvidéki adatsorok a legárulkodóbbak, ahol a magyar 
almintákba tartozók immáron 10 átlagponttal kevésbé értettek csupán egyet azzal, 
hogy „minden körülmények között hűnek kell maradni a saját nemzetiséghez”, és – a 
vajdaságiakkal együtt – még ennél is kevésbé ragaszkodnak a kollektív jogok 
biztosításához, mint 15 évvel ezelőtt. A felvidéki magyar iskolát választók körében 
például ez utóbbival kapcsolatban a csökkenés mértéke 22 átlagpontot tesz ki. 

44. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
Pozitív identitáselemek: 
1-fontos, hogy az ember határozottan felvállalja magyarságát 
2-a magyarok alapvetően nem különböznek a szomszédos népektől 
5-az embernek minden körülmények között hűnek kell maradnia saját nemzetiségéhez 
10-a felvidéki magyarok fennmaradásához kollektív jogok biztosítása szükséges 
Konform identitáselemek: 
7-a felvidéki magyarok nem értik meg, hogy aki Szlovákiában él, annak alkalmazkodnia kell 
a többségi nemzethez 
9-a felvidéki magyarok nem értik meg, hogy aki Szlovákiában él, annak elsősorban szlovák 
nyelven kell beszélnie és érintkeznie másokkal 
11-a felvidéki magyarok fennmaradásához elegendőek az egyéni polgári jogok 
Negatív identitáselemek: 
3-a felvidéki magyarok csak békétlenséget szítanak 
4-a felvidéki magyarok kiválóbbak a környező nemzetek tagjainál 
6-a felvidéki magyarok túlságosan sok jogot követelnek maguknak 
8-a felvidéki magyarok lenézik a szlovákokat 
12-a környező népek a magyarok munkájára és tudására támaszkodnak 
* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért ………… 1=egyáltalán nem ért egyet) 
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 Ezek az adatok immáron sokadszor mutatnak rá arra a fő veszélyre, hogy az 
asszimiláció valódi tartalékát elsősorban nem a már részben asszimilálódott, hanem a 
jelenleg még nemzeti identitásuk mellett különböző fokon kitartó rétegek alkotják. 
Identitásuk relatív szilárdságát éppen a bemutatott mértékben egyre szakadozó pozitív 
identitáselemektől való elfordulás jellemzi. 
 Mindemellett a többségi iskolát választók körében természetesen alacsonyabb 
értékeket mértünk a pozitív nemzeti identitáselemekkel kapcsolatban, három régióban 
azonban (Erdély, Kárpátalja, Vajdaság) esetükben paradox módon másfél évtized alatt 
kevésbé csökkent az eredeti identitást erősítő állításokkal való egyetértés, mint azt a 
magyar almintát alkotók esetében tapasztaltuk. 

45. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
Pozitív identitáselemek: 
1-fontos, hogy az ember határozottan felvállalja magyarságát 
2-a magyarok alapvetően nem különböznek a szomszédos népektől 
5-az embernek minden körülmények között hűnek kell maradnia saját nemzetiségéhez 
10-a kárpátaljai magyarok fennmaradásához kollektív jogok biztosítása szükséges 
Konform identitáselemek: 
7-a kárpátaljai magyarok nem értik meg, hogy aki Ukrajnában él, annak alkalmazkodnia kell a 
többségi nemzethez 
9-a kárpátaljai magyarok nem értik meg, hogy aki Ukrajnában él, annak elsősorban ukrán 
nyelven kell beszélnie és érintkeznie másokkal 
11-a kárpátaljai magyarok fennmaradásához elegendőek az egyéni polgári jogok 
Negatív identitáselemek: 
3-a kárpátaljai magyarok csak békétlenséget szítanak 
4-a kárpátaljai magyarok kiválóbbak a környező nemzetek tagjainál 
6-a kárpátaljai magyarok túlságosan sok jogot követelnek maguknak 
8-a kárpátaljai magyarok lenézik az ukránokat 
12-a környező népek a magyarok munkájára és tudására támaszkodnak 
* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért ………… 1=egyáltalán nem ért egyet) 
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 Ez alól a felvidéki szlovák iskolát választó szülők képeznek kivételt, akik a 
vizsgált időszak alatt brutális mértékben fordultak el a nemzeti gyökereikhez való 
ragaszkodásra utaló identitáselemektől. (44. ábra) A megdöbbentő arányú visszaesés 
mértékére jellemző, hogy míg a többi három régióban egyetlen többségi iskolát 
választó alminta esetében sem csökkent 60 átlagpont alá a nemzeti identitáselemek 
elfogadása, a gyerekeiket szlovák iskolába járatóknál mindez – a magyarság 
felvállalása, a nemzetiségéhez való hűség, a kollektív jogokhoz való ragaszkodás – 
már csupán 27-32 átlagpontot tesz ki. Ezek az adatsorok példázzák kutatásunk 
számtalan vonatkozása közül a legpregnánsabban az asszimilációs folyamat igazi 
mélyrétegeit és egyben azt a határvonalat, ahonnan az eredeti identitáshoz már 
biztosan nem vezet visszaút. 

46. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
Pozitív identitáselemek: 
1-fontos, hogy az ember határozottan felvállalja magyarságát 
2-a magyarok alapvetően nem különböznek a szomszédos népektől 
5-az embernek minden körülmények között hűnek kell maradnia saját nemzetiségéhez 
10-a vajdasági magyarok fennmaradásához kollektív jogok biztosítása szükséges 
Konform identitáselemek: 
7-a vajdasági magyarok nem értik meg, hogy aki Szerbiában él, annak alkalmazkodnia kell a 
többségi nemzethez 
9-a vajdasági magyarok nem értik meg, hogy aki Szerbiában él, annak elsősorban szerb 
nyelven kell beszélnie és érintkeznie másokkal 
11-a vajdasági magyarok fennmaradásához elegendőek az egyéni polgári jogok 
Negatív identitáselemek: 
3-a vajdasági magyarok csak békétlenséget szítanak 
4-a vajdasági magyarok kiválóbbak a környező nemzetek tagjainál 
6-a vajdasági magyarok túlságosan sok jogot követelnek maguknak 
8-a vajdasági magyarok lenézik a szerbeket 
12-a környező népek a magyarok munkájára és tudására támaszkodnak 
* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért ………… 1=egyáltalán nem ért egyet) 
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 Az asszimiláció várható felgyorsulása szempontjából nem sokkal 
megnyugtatóbb az összkép a beilleszkedő/konform identitáselemek (alkalmazkodni 
kell a többségi nemzethez, elsősorban a többségi nyelvet kell használni, nem 
szükségesek a kollektív jogok) változásának tekintetében sem. Ezekkel az opciókkal 
természetesen inkább a többségi almintát alkotók értettek egyet (40-48 átlagpont 
között), ám nagyobb aggodalomra ez esetben is a magyar iskolát választók körében 
regisztrált tendenciák adnak okot. Ez alatt az értendő, hogy a konform identitáselemek 
elfogadottsága Kárpátalján kívül mindegyik régióban számottevő mértékben megnőtt a 
gyermekeiket magyar iskolába járatók körében is. Leginkább Erdélyben, ahol 
mindhárom konform identitáselem 30 átlagpont fölötti támogatottságot élvez, ami egy 
újabb adalék ahhoz, hogy az erdélyi magyarság nemzeti identitása közel sem áll olyan 
szilárd alapokon, amint az a hétköznapi tapasztalat szintjén széles körben elterjedt. 
 Ezt bizonyítja többek között, hogy az erdélyi magyar iskolát választók immáron 
a felvidékivel és vajdaságival azonos magas szinten értenek egyet azzal, hogy 
közösségük fennmaradásához elegendő az egyéni állampolgári jogok biztosítása (36 
átlagpont). Ezzel a beilleszkedő magatartás szempontjából kardinálisan fontos 
identitáselemmel kapcsolatban a Felvidéken és a Vajdaságban mértük a legnagyobb 
növekedést: a vizsgált másfél évtized alatt mindkét régióban megkétszereződött az 
egyéni jogok közösségmegtartó erejében bízók részaránya a magyar iskolát választók 
körében. 
 Ami a negatív identitáselemek terén regisztrált változásokat illeti, újfent az 
erdélyi magyar iskolát választók értékei növekedtek a legnagyobb mértékben: a 15 
évvel ezelőtti állapothoz képest körükben több mint, illetve közel háromszorosára nőtt 
az azzal való egyetértés foka, hogy „az erdélyi magyarok csak békétlenséget szítanak” 
(25 átlagpont) és „az erdélyi magyarok túlságosan sok jogot követelnek maguknak” 
(28 átlagpont). Ezek a „megtagadó” értékek nagyságrendileg megfelelnek a leginkább 
asszimilálódott szlovák iskolát választó felvidékiek esetében regisztrált értékeknek. 
 Az asszimilációs folyamatok lehetséges eszkalációja szempontjából 
meghatározó identitáselemek terén másfél évtized alatt bekövetkezett változások 
vázlatos áttekintését nem fejezhetjük be anélkül, hogy kiemelt figyelmet ne 
szentelnénk a problematikával kapcsolatos leginkább vészjósló adatsoroknak. Ezalatt 
az imént említett felvidéki, gyerekeiket szlovák iskolába járató szülők 
identitáselemeinek megoszlását értjük, melyek már napjainkban az asszimilációs 
folyamat legvégső határát jelzik. Ez a végső stádium nem értékelhető másként, hiszen 
esetükben immáron mind az identitást megtagadó, mind a konform elemekkel (kiugró 
mértékben az utóbbiakkal) való egyetértés foka meghaladja a nemzeti identitáshoz 
való pozitív attitűdök mértékét. Ezzel pedig az érintett réteg esetében gyakorlatilag 
már napjainkra végérvényesen bezárult az asszimiláció köre. A 44. ábra ezzel 
kapcsolatos megoszlásai ugyanis már most oly mértékű identitásroncsolódást jeleznek, 
aminek emberi számítás szerint csupán hosszú évtizedek múltán kellett volna 
bekövetkeznie, amennyiben feltételezzük, hogy a vizsgált beolvadási folyamattal 
kapcsolatban feltárt negatív tendenciák lesznek továbbra is meghatározók a határon 
túli magyarság körében. Amennyiben mindehhez hozzávesszük, hogy az erdélyi és 
vajdasági népesség körében is vészesen összecsukódni látszik az olló a pozitív, illetve 
konform és negatív identitáselemek között, elmondható, hogy az asszimiláció 
megfékezésének esélyei az eltelt másfél évtized alatt drasztikus mértékben csökkentek. 
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3.2.2 Identitástípusok változása 
 
 Az előzőekben vizsgált identitáselemek alkalmasak arra, hogy segítségükkel 
egy magasabb absztrakciós szinten – az úgynevezett főkomponens-elemzéssel33 – 
betekintést nyerjünk a határon túli magyar szülők nemzeti identitás-struktúrájának 
rejtett dimenzióiba. Az 1-4. táblázatokban látható identitástípusok az érintettek 
organikus nemzeti értékeikhez való viszonyát, valamint ezeknek az elmúlt másfél 
évtizedben bekövetkezett módosulásait ábrázolják.34 
 Az előző alfejezetben bemutatott súlyosan aggasztó tendenciák fényében nem 
meglepő, hogy a faktoranalízis segítségével létrejött identitástípusok regionális 
eltérésekre való tekintet nélkül ugyancsak az erőteljes asszimiláció irányába történt 
határozott elmozdulást bizonyítják. Erre utaló jel egyfelől, hogy a négy régióban 
összesen nyolc almintába tartozók közül csupán egyetlen esetben beszélhetünk a 
szilárd nemzeti identitás igen csekély szintű relatív megerősödéséről – a vajdasági 
magyar iskolát választók körében –, rajtuk kívül azonban az összes szülői alcsoport 
nemzeti identitása tovább gyengült. Mindez a többségi iskolát választókra mindegyik 
régióban kivétel nélkül jellemző, ám az asszimiláció szempontjából még ennél is 
fontosabb, hogy ugyanez a visszaesés mutatkozik az erdélyi és kárpátaljai magyar 
iskolát választó szülők esetében is. A nemzeti identitástípusba tartozók arányának 
visszaesését mutatja a fentieken túl az is, hogy noha másfél évtizeddel ezelőtt az 
erdélyi és kárpátaljai magyar almintába tartozók többsége még ebbe a kategóriába 
tartozott, mára már csupán a második helyet foglalják el.  

                                                
33 Faktoranalízis – komplex algebrai módszer, amely alkalmas egy konkrét megfigyeléssor 
mögötti általános dimenziók – például identitástípusok – meghatározására. Ezek – az 
úgynevezett faktorok – számított dimenziók, melyek úgy jönnek létre, hogy bizonyos 
tapasztalati változók (például kijelentésekkel való egyetértés vagy egyet nem értés) egymás 
között erősen korrelálnak. A faktorok meghatározására a főkomponens-elemzést alkalmaztuk. 
Az eredményeket Varimax módszerrel forgattuk. A vonatkozó táblázatok a forgatás révén 
kiválasztott, 1-nél nagyobb saját értékkel rendelkező faktorokat tartalmazzák. Ez a statisztikai 
módszer az egyes faktorértékeket az úgynevezett főkomponenshez (a legmagasabb értéket 
mutató faktorhoz) viszonyítja, s ezek szerint sorolja be a válaszadókat az egyes 
identitástípusokba. Ez az oka annak, hogy az analízis nem fedi le a megkérdezettek (vagy 
esetünkben azok alcsoportjainak) teljes körét, hiszen az egyes kialakított faktoroknak nem 
megfelelő (azokkal nem koherens) véleményeket nem veszi figyelembe. A regisztrált 
mintáinkban azonban a válaszok besorolásának mértéke mindegyik vizsgált szülői alcsoport 
esetében magasnak mondható (50-70% közötti), így a kialakult identitástípusok 
mennyiségileg is megfelelnek az elemzés követelményeinek. 
34 Az idősoros összehasonlítás áttekinthetősége érdekében ezúttal csupán a három domináns 
identitástípussal kapcsolatos változásokat ismertetjük. Az egyes identitástípusok főbb elemei 
a következők: 1. konform/megtagadó identitástípus: alkalmazkodni kell a többségi nemzethez, 
elsősorban többségi nyelven kell beszélni és érintkezni másokkal, a határon túli magyarság 
fennmaradásához elegendőek az egyéni polgári jogok, határon túli magyarok túlságosan sok 
jogot követelnek maguknak és békétlenséget szítanak; 2. szilárd nemzeti identitástípus: fontos 
a nemzeti hovatartozás felvállalása, minden körülmények között hűnek kell maradni a saját 
nemzetiséghez, a határon túli magyarság fennmaradásához kollektív jogok szükségesek; 3. 
Kizárólagos identitástípus: a határon túli magyarok kiválóbban a környezet nemzetek 
tagjainál, a környező népek a magyarok kultúrájából, tudásából és munkájából merítenek.  
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1. táblázat 
Nemzeti identitásstruktúra változása 1996-2011, Erdély (%) 
(főkomponens-elemzés) 

 magyar iskola román iskola 
 1996 2011 1996 2011 

Konform-megtagadó identitás 13,9 23,9 23,9 22,8 
Szilárd nemzeti identitás  14,0 11,6 19,8 15,5 

Kizárólagos identitás 11,8 14,8 11,6 12,5 
 
2. táblázat 
Nemzeti identitásstruktúra változása 1996-2011, Felvidék (%) 
(főkomponens-elemzés) 

 magyar iskola szlovák iskola 
 1996 2011 1996 2011 

Konform-megtagadó identitás 26,5 21,7 25,2 32,4 
Szilárd nemzeti identitás  17,5 17,2 20,1 17,2 

Kizárólagos identitás 11,8 13,1 12,4 13,1 
 
3. táblázat 
Nemzeti identitásstruktúra változása 1996-2011, Kárpátalja (%) 
(főkomponens-elemzés) 

 magyar iskola ukrán iskola 
 1996 2011 1996 2011 

Konform-megtagadó identitás 15,4 26,0 30,9 31,8 
Szilárd nemzeti identitás  16,6 12,6 21,3 17,0 

Kizárólagos identitás 11,7 11,8 13,3 12,9 
 
4. táblázat 
Nemzeti identitásstruktúra változása 1996-2011, Vajdaság (%) 
(főkomponens-elemzés) 

 magyar iskola szerb iskola 
 1996 2011 1996 2011 

Konform-megtagadó identitás 31,6 26,4 38,0 28,8 
Szilárd nemzeti identitás  12,2 14,4 13,4 13,2 

Kizárólagos identitás 16,4 10,5 11,9 12,2 
 
 Amint azt a táblázatok adatsorai egyértelműen bizonyítják, a határon túli 
magyarság identitástípusainak tekintetében a legalapvetőbb változást a vizsgált 
időszakban a konform/megtagadó típus dominanciája jelenti, amely az összes alminta 
esetében a legnagyobb részarányt képviseli. Ez, a többségi környezetbe való 
beilleszkedést preferáló identitástípus a korábbi állapothoz képest a magyar iskolát 
választó szülők körében elsősorban Erdélyben és Kárpátalján mutat számottevő, 10%-
ot meghaladó növekedést (23,9 és 26%)35, emellett pedig a felvidéki magyar almintába 
tartozók esetében továbbra is meghaladja a 20%-ot. 
                                                
35 Az erdélyi helyzet ellentmondásosságát bizonyítja, hogy paradox módon a magyar 
almintához képest a román iskolát választók kevésbé bizonyultak konform identitásúnak. 
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 A magyar iskolát választók identitás-struktúrájának bemutatott mértékű 
szakadozása mellett a gyereküket többségi iskolába járatók identitásváltozása is igen 
erőteljes asszimilációs növekedést mutat. Ez a tendencia ugyan az érintettek egyéb 
vonatkozásban megismert magatartása tükrében egyáltalán nem mondható 
meglepőnek, az eredeti gyökerektől való eltávolodás mértéke azonban igen. Ennek 
egyértelmű bizonyítéka, hogy az összes régióban egyaránt csökkent a szilárd 
identitással rendelkező szerb, ukrán stb. iskolát választó szülők részaránya. A jelzett 
csökkenés mértéke elsősorban a Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban mondható 
kritikusnak, hiszen az említett régiókban a szilárd nemzeti identitástípusba tartozók az 
említett asszimiláció-orientált rétegek körében immáron csupán fele akkora részarányt 
képviselnek, mint a konform/beilleszkedő típust reprezentálók. 
 A határon túli magyarság körében meglévő, az előbbiekben bemutatott két alap-
identitástípus mellett mindegyik régióban elkülönül még egy harmadik, a határon túli 
magyarok primátusát hangsúlyozó típus is. Ez, a kizárólagos identitástípusnak 
nevezhető kategória (az erdélyi, vajdasági stb. magyarok különbek a románoknál, 
szerbeknél stb.) változott a legkevésbé a vizsgált időszakban: mind a magyar, mind a 
többségi alminták alkotók körében közel hasonló, 10-15% részarányt képvisel. 
Mindezt azonban inkább az asszimilációt gyorsító tendenciák között tarthatjuk 
számon. Ennek oka, hogy mind eddigi kutatásaink során, mind a jelenlegi adataink 
alapján elmondható: a kizárólagos identitástípusba – paradox módon – elsősorban nem 
a magyarságukat, eredeti nemzeti kultúrájukat inkább őrző rétegek tartoznak, hanem 
legalább ugyanolyan arányban, vagy még inkább az asszimilációs gyakorlatuk terén, 
illetve a nyelvváltásban érintettebb szülői alcsoportok.36 
 A határon túli magyarság nemzeti identitás-struktúrájának tárgyalt 
vonatkozásairól (változásáról) összességében elmondható, hogy főbb vonalaikban 
hűen tükrözik azt a roncsolódási-erodálódási folyamatot, amely az asszimiláció által 
különböző szinten érintett rétegek körében ugyan eltérő intenzitással, ám a másfél 
évtizeddel ezelőtt tapasztalthoz képest nagyságrendekkel inkább – a bemutatott 
adatsorok szerint gyorsuló mértékben – van jelen az érintettek értékrendjében.  
  
 
 

                                                
36 Több – ezúttal nem elemzett – adat utal ugyanis arra, hogy a döntések szintjén a többségi 
oktatás iránt egyértelműen elkötelezett szülők az eredeti identitásukat érintő általánosabb 
síkon magyarságtudatukat túlhangsúlyozzák, illetve túlkompenzálják. A szakirodalom által 
kognitív disszonanciaként ismert jelenség tipikus példájaként körükből került ki például a 
legtöbb olyan vélemény, hogy a kisebbségben élő magyarság asszimilációjának mértéke nem 
jelentős, a beolvadási folyamat megállítható stb., noha a mindennapi gyakorlatban (otthoni 
nyelvhasználatukat, illetve gyerekeik iskolaválasztását stb. tekintve) éppen ők maguk azok, 
akik az eredeti identitásuk elvesztésében és nemzeti közösségükhöz való tartozásuk 
felszámolásában oroszlánrészt vállalnak. 
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4. Az iskolaválasztás, mint döntés szociológiai háttér okai 
 
 Az asszimilációs folyamatokat meghatározó strukturális és tudati elemek terén 
bekövetkezett változások áttekintése után figyelmünket annak megválaszolására 
fordítjuk, hogy a határon túl élő magyar szülők milyen közvetett, illetve direkt 
tapasztalatok és/vagy egyéb megfontolások alapján választanak gyerekeik számára 
különböző tanítási nyelvű általános iskolákat. Az eddigiek során láttuk, hogy az 
említett választást meghatározó úgynevezett strukturális tényezők többsége egyfelől 
döntőnek bizonyult (többek között a szülők általános iskolai végzettségének nyelve), 
másrészt azonban több vonatkozásban (például a családok szociális-anyagi helyzete 
tekintetében) a valóságban nem igazolódtak a többségi iskola előnyeihez fűződő 
hiedelmek. 
 Az említett strukturális alapokra épülő tudati elemek (sztereotípiák, 
identitástípusok) terén már sokkal egyértelműbb tendenciákat regisztráltunk: az 
organikus identitástól való eltávolodás különböző fokozatait, amely egyfelől váratlanul 
igen számottevően növekvő mértékben jellemzi a magyar iskolát választókat, emellett 
pedig nagyságrendekkel inkább – némely esetben immáron irreverzibilisen extrém 
arányban – határozzák meg a többségi iskolát választó szülői alcsoportok szemléletét. 
 A továbbiakban tehát azt vizsgáljuk, hogy az eddig tárgyalt szociológiai – 
strukturális és tudati – háttérokok együttesen miként határozzák meg magát a szülői 
konkrét döntéseket arról, hogy gyerekeik magyar, vagy többségi iskolába kerülnek-e. 
Más szóval: a következőkben az iskolaválasztás, mint döntés közvetett, illetve 
közvetlen mozgatórugóit szembesítjük az eddig bemutatott asszimilációs 
tendenciákkal. 
 

4.1. Előzmények – szülői életutak a saját iskolatípus függvényében 
 
 A döntést meghatározó fontosabb motivációk közül elsőként azt vizsgáljuk, 
hogy a szülők életútját saját megítélésük szerint mennyire határozta meg az, hogy ők 
maguk milyen tannyelvű iskolát végeztek. A 47. ábrán látható megoszlások ezzel 
kapcsolatban továbbra is azt mutatják, hogy a többségi iskolába járt szülők a magyar 
iskolát végzettekhez képest életük alakulása szempontjából számottevően pozitívabb 
jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy szlovák, ukrán és szerb iskolába jártak.37 
Amennyiben felidézzük, hogy a családok valós anyagi-szociális helyzete ezt az 
optimista megítélést nem igazolja (a magyar iskolát végzettek mindegyik régióban 
relatíve jobb körülmények között élnek), láthatjuk, hogy az asszimiláns meggyőződés 
(„a beolvadási hajlam”) a most tárgyalt vonatkozásban is sokkal szilárdabbnak 
bizonyult a nemzeti identitásuk mellett kiállók saját helyzetük megítéléséhez képest. 
 A konkrét adatok szintjén mindez azt jelenti, hogy a Felvidéken, Kárpátalján és 
a Vajdaságban többségi iskolába járt szülők kétszer-háromszor nagyobb arányban 
érzik annak előnyét, hogy nem anyanyelvi oktatásban részesültek, mint azok, akik 
                                                
37 Az egyedüli kivételt ez esetben az erdélyiek képezik, akik iskolatípusra való tekintet nélkül 
közel ugyanolyan arányban ítélték előnyösnek, semlegesnek, illetve hátrányosnak azt, hogy 
milyen nyelven tanultak gyerekkorukban. 
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igen. A legnagyobb mértékben a szlovák (59,2 átlagpont) és az ukrán (48,8) iskolát 
végzettek, akiket a szerb nyelven tanuló szülők követnek (35,1). 

47. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – a szülő magyar nyelvű általános iskolát végzett 
2 – a szülő többségi nyelvű általános iskolát végzett 
 
 Miután ugyanezek az elégedettségi indexek a magyar iskolát végzett szülők 
körében mindössze 11,4-29,8 átlagpont között mozognak, látható, hogy a gyerekek 
számára való iskolaválasztás szempontjából a szülők – valós, vagy vélt – életút 
tapasztalata nagyságrendekkel inkább erősíti a többségi oktatás mellett határozók 
döntéseit, mint az anyanyelvi oktatás mellett kitartókét.  

Utóbbiak természetesen mindegyik régióban nagyobb részben érzik életük 
alakulása szempontjából hátrányosnak, hogy magyar iskolába jártak: legkevésbé az 
erdélyiek, 5,7%, leginkább pedig a kárpátaljaiak, akik közül már kiugróan sok – 
csaknem minden ötödik – magyar iskolát végzett szülő érzi hátrányosnak, hogy annak 
idején anyanyelvi oktatásban részesült. 

A bemutatott megoszlások tehát a vizsgált vonatkozásban is azt mutatják, hogy 
a beolvadás irányába ható motivációk sokkal erőteljesebb és határozottabb megerősítő 
tényezőként vannak jelen a többségi iskolát választók értékrendjében ahhoz képest, 
amennyire a magyar oktatást preferálók döntésüket (gyermekeik anyanyelvi 
oktatásban való részesítését) saját tapasztalatuk alapján önmaguknak igazolni tudják. 
 A fentiek tükrében a szülői életút percepció olyan jelentős befolyással bírhat az 
iskolaválasztás és az abból következő identitásvesztés szempontjából, hogy ennek 
részleteit további kérdéssorok segítségével pontosítottuk Ezek arra vonatkoznak, hogy 
a válaszadók szerint milyen konkrét hátrányok és előnyök érték őket amiatt, mert 
magyar, illetve többségi nyelvű általános iskolát látogattak. Az 5-6. táblázatok ezzel 
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kapcsolatos adatsorai38 az asszimilációs folyamatok további rejtett dimenzióiba 
engednek betekintést. 

                                                
38 Melyekben a MISK=magyar iskolát, a TISK=többségi iskolát választókat jelöli. 
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5. táblázat 
Milyen hátrányok érték Önt amiatt, mert magyar tannyelvű általános iskolát 
végzett?* (2011) 

ERDÉLY FELVIDÉK  
MISK TISK MISK TISK 

Nehezebben jutottam megfelelő álláshoz, mint a 
román/szlovák iskolát végzettek 25 36 36 61 
A munkahelyi előrejutásomat, a karrieremet akadályozta  23 31 33 51 
Gyakrabban kényszerültem munkahelyet változtatni 15 13 17 35 
Általában kevesebb jövedelemhez jutottam, mint a 
román/szlovák iskolát végzett kortársaim  23 14 23 28 
Nehezebben tudtam/tudok az érvényesüléshez szükséges 
személyes kapcsolatokat kialakítani  27 36 37 47 
A külvilággal való érintkezésben a kelleténél többet 
kellett/kell a román/szlovák nyelvet használnom 30 47 36 48 
A román/szlovák nyelv jobb elsajátítása miatt egymás 
között családon belül is használnunk kell a 
román/szlovák nyelvet 13 16 17 45 
A jobb és hasznosabb tájékozódás miatt inkább a 
román/szlovák nyelvű médiát (tv, rádió) használom, és 
inkább román/szlovák újságokat olvasok 16 23 22 49 
Az ilyen negatív tapasztalatok miatt gyermek(ei)met 
inkább román/szlovák iskolába kellene járatnunk 12 – 13 – 
Az ilyen negatív tapasztalatok miatt jár gyermekünk 
román/szlovák iskolába – 47 – 71 

KÁRPÁTALJA VAJDASÁG  
MISK TISK MISK TISK 

Nehezebben jutottam megfelelő álláshoz, mint az 
ukrán/szerb iskolát végzettek 36 59 30 41 
A munkahelyi előrejutásomat, a karrieremet akadályozta  33 51 22 42 
Gyakrabban kényszerültem munkahelyet változtatni 16 19 12 24 
Általában kevesebb jövedelemhez jutottam, mint az 
ukrán/szerb iskolát végzett kortársaim  16 17 12 19 
Nehezebben tudtam/tudok az érvényesüléshez szükséges 
személyes kapcsolatokat kialakítani  39 59 31 41 
A külvilággal való érintkezésben a kelleténél többet 
kellett/kell az ukrán/szerb nyelvet használnom 50 63 34 66 
Az ukrán/szerb nyelv jobb elsajátítása miatt egymás 
között családon belül is használnunk kell az ukrán/szerb 
nyelvet 11 25 10 37 
A jobb és hasznosabb tájékozódás miatt inkább az 
ukrán/szerb nyelvű médiát (tv, rádió) használom, és 
inkább ukrán/szerb újságokat olvasok 16 22 14 50 
Az ilyen negatív tapasztalatok miatt gyermek(ei)met 
inkább ukrán/szerb iskolába kellene járatnunk 12 – 19 – 
Az ilyen negatív tapasztalatok miatt jár gyermekünk 
ukrán/szerb iskolába – 69 – 65 

* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért........1=egyáltalán nem ért egyet 
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 A szülőket életútjuk során ért konkrét hátrányok és előnyök tematikailag két 
részre oszthatók: az első a munkapiaci helyzetre és az érvényesülésre, a másik az 
almintánként eltérő többségi nyelvtudásszintből következő élethelyzetekre vonatkozik. 
Kérdésfelvetésünk – konkrétan: az asszimiláció lehetséges háttér motivációinak – 
szempontjából ezúttal fokozottabb figyelmet a többségi iskolát választó szülők 
tapasztalatainak szentelünk (lásd: sötétített oszlopok). 
 Ami a részleteket illeti, elsőként azok az adatsorok érdemelnek említést, melyek 
a magyar iskola hátrányait szemléltetik a gyerekeiknek már többségi iskolát választó 
magyar általános iskolát végzett szülők körében. (5. táblázat) Ezzel kapcsolatban 
általános szabályként érvényesül, hogy helyzetüket, életútjukat az anyanyelvi 
oktatásban való egykori részvételük következtében nagyságrendekkel hátrányosabbnak 
ítélték meg. Az álláskeresés, munkahelyi előmenetel és jövedelem, valamint az 
érvényesülés terén a legnagyobb fokú ilyen jellegű nehézségekről a felvidéki és 
kárpátaljai magyar iskolát végzett, ám gyerekeiket már többségi iskolába járató szülők 
számoltak be (50-60 átlagpont közötti arányban), akiket a vajdaságiak követnek (40 
átlagpont körül), relatíve legkevésbé pedig az erdélyi hasonló kategóriába tartozók 
érezték hátrányosnak helyzetüket a vizsgált vonatkozásban (30-36 átlagpont). 
 Az egzisztenciális léttel kapcsolatos nehézségek mellett a többségi környezettel 
való érintkezés során tapasztalt nyelvi nehézségekből fakadó különböző hátrányokat 
ugyancsak igen számottevő arányban igazolták vissza a gyermekeiknek többségi 
iskolát választó magyar iskolát végzett szülők. Ez leginkább a kárpátaljaiakat és a 
vajdaságiakat jellemzi (igen tetemes, 60-66 átlagpont között), ám a felvidékiek 
körében is kiemelkedő arányúnak mondható a helyzetüket a vizsgált vonatkozásban 
hátrányosnak érzők részaránya (közel 50 átlagpont). Az Erdélyben élő, gyerekeiknek 
többségi iskolát választó, ám magyar iskolát végzett szülők ezúttal is relatíve 
csekélyebb mértékű megélt hátrányokról számoltak be, ami alighanem arra vezethető 
vissza, hogy a székelyföldi népesség túlnyomó többségének nincs mindennapi 
tapasztalata a román nyelvi környezethez való alkalmazkodás tekintetében. 
 Összességében a hátrányok bemutatott mértékű szülők általi percepciója 
egyértelműen az asszimilációt fokozó tényezőként értékelhető, amit az 5. táblázat 
utolsó sorában látható megoszlások bizonyítanak kétséget kizáróan. Eszerint „a 
felsorolt saját negatív tapasztalatok miatt járatjuk gyermekünket többségi iskolába” 
záró opcióval a felvidékiek 71, a kárpátaljaiak 69, a vajdaságiak 65, az erdélyiek pedig 
47 átlagpontnyi nagyságrendben értettek egyet. 

A 6. táblázat adatsorai a fentiekkel szemben a többségi iskola előnyeit 
szemléltetik a szülők életútjával kapcsolatban, melyek az előbbieknél még magasabb 
szinten igazolják vissza az ukrán, szerb stb. iskolát végzett, és gyerekeik számára is 
többségi iskolát választó szülők erőteljes asszimilációs motivációit. Mindez érdemi 
regionális eltérések nélkül mindenütt éppúgy érvényes mind a munkahelyi karrier és 
érvényesülés előnyösebb megítélése tekintetében, mind a többségi nyelven való 
könnyebb kommunikáció szempontjából (beleértve a családon belüli igen magas fokú 
többségi nyelvhasználatot – tehát a nyelvváltás fokozódását – is). Mindennek 
eredményeként az „ilyen pozitív saját tapasztalatok miatt járatjuk gyermekeinket 
többségi iskolába” opcióval a legnagyobb, extrémnek mondható mértékben a 
felvidékiek és kárpátaljaiak értettek egyet (82 és 79 átlagpont), akiket ettől alig 
elmaradva a vajdaságiak (74), majd az erdélyiek követnek (59 átlagpont). 
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6. táblázat 
Milyen előnyök érték Önt amiatt, mert többségi tannyelvű általános iskolát 
végzett?* (2011) 

ERDÉLY FELVIDÉK  
MISK TISK MISK TISK 

Az iskoláim elvégzése után könnyebben jutottam 
megfelelő álláshoz, mint a magyar iskolát végzettek 34 67 45 64 
A munkahelyi karrieremet gyorsította 31 57 33 53 
Nem kényszerültem a kelleténél gyakrabban 
munkahelyet változtatni 34 43 30 52 
Általában nagyobb jövedelemhez jutottam, mint a 
magyar iskolát végzett kortársaim  24 28 16 32 
Jobban tudtam/tudok az érvényesüléshez szükséges 
személyes kapcsolatokat kialakítani  46 67 49 74 
A külvilággal való érintkezésben könnyen 
tudtam/tudom használni a román/szlovák nyelvet 63 79 63 88 
Egymás között a családon belül is könnyebben 
használjuk a román/szlovák nyelvet 36 49 30 71 
Könnyebben a tájékozódásom is, mert elsősorban a 
román/szlovák nyelvű médiát (tv, rádió) használom, és 
inkább román/szlovák újságokat olvasok 35 53 50 74 
Az ilyen pozitív tapasztalatok miatt gyermek(ei)met 
inkább román/szlovák iskolába kellene járatnunk 25 – 29 – 
Az ilyen pozitív tapasztalatok miatt járatjuk 
gyermek(ei)met román/szlovák iskolába – 59 – 82 

KÁRPÁTALJA VAJDASÁG  
MISK TISK MISK TISK 

Az iskoláim elvégzése után könnyebben jutottam 
megfelelő álláshoz, mint a magyar iskolát végzettek 42 71 15 63 
A munkahelyi karrieremet gyorsította 34 58 13 50 
Nem kényszerültem a kelleténél gyakrabban 
munkahelyet változtatni 34 49 7 40 
Általában nagyobb jövedelemhez jutottam, mint a 
magyar iskolát végzett kortársaim  15 26 1 23 
Jobban tudtam/tudok az érvényesüléshez szükséges 
személyes kapcsolatokat kialakítani  66 75 11 65 
A külvilággal való érintkezésben könnyen 
tudtam/tudom használni az ukrán/szerb nyelvet 87 90 50 86 
Egymás között a családon belül is könnyebben 
használjuk az ukrán/szerb nyelvet 39 56 33 74 
Könnyebben a tájékozódásom is, mert elsősorban az 
ukrán/szerb nyelvű médiát (tv, rádió) használom, és 
inkább ukrán/szerb újságokat olvasok 35 61 36 67 
Az ilyen pozitív tapasztalatok miatt gyermek(ei)met 
inkább ukrán/szerb iskolába kellene járatnunk 19 – 15 – 
Az ilyen pozitív tapasztalatok miatt járatjuk 
gyermek(ei)met ukrán/szerb iskolába  79  73 
* transzponált átlagok (100=teljes mértékben egyetért... …1=egyáltalán nem ért egyet 
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4.2. Motivációs érvek és ellenérvek az iskolaválasztással kapcsolatban 
 
 Az előző alfejezetben egzakt adatsorok alapján láthattuk, hogy a többségi 
iskolát választó szülők saját vélt, vagy valós – a magyar iskolával szemben erősen 
negatív, a többségivel szemben pedig kiugróan pozitív – tapasztalatai mennyire 
meghatározó háttérül (igazolásul) szolgálnak ahhoz, hogy utódaik számára már ne az 
anyanyelvi oktatást válasszák. Ezt az asszimilációs folyamatok szempontjából 
kardinálisan fontos választást azonban túl a konkrét személyes előzményeken (életút 
önértékelésen) egyéb motivációs szintek is jelentősen befolyásolják. Ezek közül előbb 
az általánosabb síkon felmerülő pro és kontra érvekhez (megfontolásokhoz) való 
viszonyulásokat vizsgáljuk, a következő alfejezetben pedig a döntést közvetlenül 
meghatározó motivációs dimenziókat mutatjuk be. 
 
7. táblázat 
Ön szerint miért jó, ha a gyerek magyar iskolába jár??* (2011) 

ERDÉLY FELVIDÉK 
1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

 

MISK TISK MISK TISK 
mert fontos, hogy az 
anyanyelvén tanuljon 

97 97 53 56 99 97 59 53 

mert az anyanyelvén bármit 
könnyebben megtanul 

96 94 52 67 99 98 67 60 

mert fontos, hogy minél jobban 
kötődjön nemzeti kultúrájához 

95 92 53 53 99 89 60 49 

mert így nem válik 
gyökértelenné 

85 81 53 39 98 79 57 43 

mert román/szlovák iskolában 
sem magyarul, sem 
románul/szlovákul nem tanul 
meg tökéletesen 

67 71 46 31 80 67 25 23 

KÁRPÁTALJA VAJDASÁG 
1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

 

MISK TISK MISK TISK 
mert fontos, hogy az 
anyanyelvén tanuljon 

95 98 65 58 95 98 53 59 

mert az anyanyelvén bármit 
könnyebben megtanul 

96 98 84 78 95 97 52 68 

mert fontos, hogy minél jobban 
kötődjön nemzeti kultúrájához 

91 95 67 64 97 94 54 57 

mert így nem válik 
gyökértelenné 

83 88 54 45 90 83 40 48 

mert ukrán/szerb iskolában sem 
magyarul, sem ukránul/szerbül 
nem tanul meg tökéletesen 

72 74 39 24 81 67 21 28 

* transzponált átlagok (100=igen…..... 1=nem) 
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 A 7. táblázat idősoros adatai a magyar iskolaválasztással kapcsolatos motivációkat 
szemléltetik mindkét szülői alcsoport szempontjából. A „miért jó, ha a gyerek magyar 
iskolába jár?” kérdéssel kapcsolatos opciók főként az anyanyelvhez és a nemzeti kultúrához 
való kötődés szerepét hangsúlyozzák, következésképpen számottevő szegregációs 
távolságokat tapasztaltunk a gyermekeiket különböző tannyelvű iskolába járató szülői 
csoportokba tartozók ezzel kapcsolatos véleményei között. 
 Az említett távolság leginkább annak köszönhető, hogy a tárgyalt általános 
szinten a magyar iskolát választó almintába tartozók három régióban is meglepően 
határozott kiállásról tettek tanúbizonyságot az anyanyelvi oktatás mellett. Mindez azt 
jelenti, hogy általános szintű motivációik az eltelt másfél évtized alatt nem csökkentek 
(szemben az eddig bemutatott identitáserodálódással kapcsolatos jelenségekkel).  
 Ez alól az egyetlen kivételt a gyerekeiket magyar iskolába járató felvidékiek 
képezik. Körükben ugyan a korábbi magas szinten fogadják el továbbra is az 
anyanyelv fontos szerepét az oktatásban, ám a másfél évtizeddel ezelőtti állapothoz 
képest már 10 átlagponttal csökkent körükben azok részaránya, akik szerint „fontos, 
hogy a gyerek kötődjön nemzeti kultúrájához”, és 20-szal, hogy ha magyar iskolába 
jár, „nem válik gyökértelenné”. Mindez a Felvidéken több egyéb vonatkozásban is 
tapasztalható felgyorsult identitásroncsolódás bizonyítéka, amit a gyerekeik számára 
szlovák iskolát választó szülők véleményeiben úgyszintén manifesztálódik. 
 Eszerint utóbbiak a magyar iskola előnyeit illusztráló összes opcióval 
kapcsolatban nagyságrendekkel negatívabb álláspontra helyezkedtek, mint 15 évvel 
ezelőtt. Egyébként hasonlóan a Kárpátalján ukrán iskolát választókhoz, ami a most 
vizsgált vonatkozásban is visszaigazolja az utóbbi régióban zajló beolvadási 
folyamatok váratlan felgyorsulását. 
8. táblázat – Ön szerint miért rossz, ha a gyerek magyar iskolába jár?* 

ERDÉLY FELVIDÉK 
1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

 

MISK TISK MISK TISK 
mert nem tanul meg 
románul/szlovákul 

50 28 63 55 4 24 63 77 

mert nehezebben érvényesül az 
életben 

64 22 80 59 14 22 71 75 

mert a románok/szlovákok iránt 
nem válik nyitottá 

31 21 27 28 6 19 33 47 

mert irredenta (magyarkodó) 
nevelésben részesül 

30 14 16 16 5 13 16 25 

KÁRPÁTALJA VAJDASÁG 
1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

 

MISK TISK MISK TISK 
mert nem tanul meg 
ukránul/szerbül 

53 45 70 89 23 36 64 65 

mert nehezebben érvényesül az 
életben 

54 43 78 89 32 34 80 64 

mert az ukránok/szerbek iránt 
nem válik nyitottá 

12 14 19 37 14 17 28 37 

mert irredenta (magyarkodó) 
nevelésben részesül 

6 9 9 14 3 7 8 15 

* transzponált átlagok (100=igen…..... 1=nem) 
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 Az indirekt módon a többségi iskola mellett szóló általános érvekkel 
kapcsolatban („miért rossz, ha a gyerek magyar iskolába jár?”) ugyancsak hasonló 
töréspontok és táguló szegregációs távolságok mentén szóródnak a vélemények a 
különböző alminták szerint. (8. táblázat) Ez esetben is a felvidéki és kárpátaljai 
motivációk terén mértük a leginkább romló tendenciákat, hiszen az említett két 
régióban igen számottevően megnőtt a magyar iskolával szembeni érvek 
elfogadottsága. Elsősorban a szlovák, illetve ukrán almintába tartozó szülők körében 
(extrém mértékű, 75-89 átlagpontnyi arányban), ám a Felvidéken eszkalálódó 
beolvadási folyamat újabb bizonyítéka, hogy az ottani magyar iskolát választó szülők 
körében is nagyságrendekkel (háromszorosára-ötszörösére) nőtt a magyar oktatás ellen 
szóló érvek elfogadottsága. Például: a „magyar iskolában nem tanul meg szlovákul a 
gyerek” 4-ről 24 átlagpontra ugrott, a „nehezebben érvényesül az életben” pedig 14-ről 22-re.  

Ezek az értékek ugyan a többi régióban sem jobbak (a legkevésbé Kárpátalján), ám 
ezeken a területeken a korábbi állapothoz képest legalább mindenütt relatíve csökkenő 
tendenciát mutat a magyar iskolával szembeni ellenérvekkel való azonosulás mértéke. 
 Az iskolaválasztással kapcsolatban meghozott szülői döntések most elemzett 
háttér motivációi terén végeredményben azt találtuk, hogy a magyar iskolát választó 
szülők a magyar iskola melletti általános szintű érvekhez való ragaszkodás 
szempontjából – a felvidékieken kívül – megtartották a másfél évtizeddel ezelőtt mért 
szilárdnak mondható elkötelezettségüket. Az anyanyelvi oktatáshoz kapcsolódó 
általános motiváció szintjén tehát a magyar almintához tartozók körében nem 
tapasztaltunk a korábbi fejezetekben bemutatott jelentős asszimilációs tartalékot. 
 Mindennek épp az ellenkezője mondható el a többségi iskolát választók 
hozzáállásáról, akiknek az anyanyelvi oktatással kapcsolatos általános szintű 
előítéletei (elutasító attitűdjei) a vizsgált időszakban jelentősen tovább erősödtek. 
Mindez elsősorban a kárpátaljai és felvidéki ukrán, illetve szlovák almintákba tartozók 
esetében mondható drasztikus mértékűnek (89 és 75 átlagpont). Ennél nem sokkal jobb 
a helyzet azonban Erdélyben (59 átlagpont) és a Vajdaságban sem (65 átlagpont), noha 
a két utóbbi régióban némiképpen csökkenő tendenciát mutat a magyar iskolával 
szembeni averzió mértéke a többségi iskolát választó szülők körében. 
 Az anyanyelvi oktatás pozitív, illetve negatív megítélése terén tehát továbbra is 
egy alapjaiban megosztott állapotot találtunk, amelyen belül a fokozódó asszimilációs 
nyomást a gyermekeiket többségi iskolába járató szülők egyre kategorikusabb 
szembenállása jelenti a magyar nyelvű oktatási formával szemben. Többek között ez a 
növekvő előítéletes szembenállás teszi egyben kétségtelenné, hogy az 
iskolaválasztásuk révén már a beolvadás útjára lépett határon túli magyar rétegek akár 
részleges reasszimilációja emberi számítás szerint nem lehetséges. 
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4.3. Az iskolaválasztás és a társadalmi környezet kölcsönhatása 
 
 Az iskolaválasztás háttér okainak imént tárgyalt általános vonatkozásaihoz 
képest lényegesen konkrétabb szinten is körvonalazhatók azok a tényezők, melyek a 
szülői döntéseket direktebb módon befolyásolják. Ez alatt a szűkebb-tágabb 
értelemben vett társadalmi környezet hatását értjük, amelynek részelemeit a 9. táblázat 
adatsorai tartalmazzák a családi intergenerációs beiskolázási hagyományoktól és az 
interperszonális kapcsolatrendszertől, az iskolákban folyó oktatás színvonalának 
megítélésén át a médiában megjelenő információkig.39 
9. táblázat 
Mennyire befolyásolták a gyermekük(eik) számára való óvoda és iskolaválasztást 
az alábbiak?* 

ERDÉLY FELVIDÉK 
1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

 
 

MISK TISK MISK TISK 
A tágabb környezetükben 

tapasztalható társadalmi légkör 
19 27 31 23 18 25 45 40 

A tágabb rokonság véleménye 15 20 21 14 11 25 24 32 
A barátok, ismerősök véleménye 15 21 17 13 12 23 23 29 

A munkatársak véleménye 10 16 13 10 7 17 21 19 
Az óvoda/iskola megfelelő 

hírneve 
37 32 26 22 33 47 23 47 

A családi hagyományok 55 36 31 18 46 56 24 36 
Szilárd meggyőződésünkön 

kívül semmi egyéb 
87 77 81 76 91 71 62 64 

A médiában megjelenő 
vélemények 

11 15 15 8 11 17 20 21 

KÁRPÁTALJA VAJDASÁG 
1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

 

MISK TISK MISK TISK 
A tágabb környezetükben 

tapasztalható társadalmi légkör 
22 31 42 46 12 17 37 37 

A tágabb rokonság véleménye 16 24 19 28 6 7 10 15 
A barátok, ismerősök véleménye 13 18 15 28 5 9 11 13 

A munkatársak véleménye 6 13 10 17 4 5 9 10 
Az óvoda/iskola megfelelő 

hírneve 
29 38 26 36 12 21 11 22 

A családi hagyományok 50 57 22 24 44 40 19 25 
Szilárd meggyőződésünkön 

kívül semmi egyéb 
83 77 65 71 94 82 84 76 

A médiában megjelenő 
vélemények 

7 10 3 10 4 9 8 10 

* transzponált átlagok (100-teljes mértékben…1-egyáltalán nem) 

                                                
39 A médiahasználat és az asszimilációs folyamatok összefüggéseivel kapcsolatban regisztrált 
adatainkat jelen elemzés nem tartalmazza. Ennek részleteit majd küszöbön álló, a határon túli 
magyarság médiafogyasztásának változásait feltáró célkutatásunk jelentésében összegezzük. 
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 Ami a részleteket illeti, a válaszadók szerint a társadalmi környezet különböző 
szegmensei az alábbi nagyságrendben játszanak közre a gyermekeik számára való 
iskolaválasztást érintő döntéseikben.  

Az interperszonális kapcsolatok (tágabb rokonság, barátok, ismerősök és 
munkatársak) szerepe – az erdélyi román iskolát választókat kivéve – mindegyik 
alminta esetében megnőtt, vagy legalább is nem veszített fontosságából (Vajdaság) az 
elmúlt 15 évben. Mindez elsősorban a gyermekeiket magyar iskolába járatókat 
jellemzi (13-25 átlagpont között)40, ami igazolni látszik azt, az elemzésünk első 
felében vázolt tendenciát, miszerint az érintettek informális társadalmi hálózatában – a 
vizsgált régiókban sok szempontból ellenségesebbé vált közéleti légkörre adott 
válaszreakcióként – relatíve megnőtt a magyar elem részaránya. 
 A személyes kapcsolatok azonban nem csupán a magyar iskolaválasztást 
ösztönző tényezőként vannak jelen a határon túli magyarság identitását meghatározó 
folyamatokban, de asszimilációs nyomást ugyanúgy kifejthetnek. Ennek példáját 
láthatjuk abban, hogy a felvidéki és kárpátaljai többségi iskolát választók körében az 
interperszonális kapcsolati kör nagyobb befolyással bírt az iskolaválasztással 
kapcsolatos döntés meghozatalakor (28-32 átlagpont), mint azt a magyar almintákat 
alkotók esetében imént jeleztük. 
 Az iskola hírneve és színvonala a fentiekhez közel hasonló nagyságrendben bír 
befolyással az iskolaválasztással kapcsolatos döntésre is: jelentősége – Erdélyt kivéve 
– csaknem mindegyik szülői alcsoport esetében nőtt az elmúlt másfél évtized során. 
Mindez azonban egyúttal növekvő asszimilációs veszéllyel is járhat, mert az 
identitásuk megtartása szempontjából bizonytalan („billegő”) rétegek számára komoly 
elszívó erőt jelenthetnek a magyarnál csaknem mindenütt jobb infrastruktúrával és 
oktatási feltételekkel rendelkező többségi nyelvű iskolák. Stratégiailag emiatt lenne 
fontos a határon túli magyar iskolák infrastrukturális fejlesztése, beleértve az 
anyanyelven oktató pedagógusok magas szintű szakmai színvonalának biztosítását is. 
 Az iskolaválasztást közvetlenül befolyásoló tényezők közül ezúttal is a családi 
hagyományok, valamint a szülők autonóm meggyőződése bizonyult a legdöntőbbnek. 
Ami az előbbit illeti, nyilvánvaló, hogy az érintettek továbbra is nagyságrendekkel 
alábecsülik a családon belül öröklődő intergenerációs iskolaválasztás meghatározó 
szerepét.41 Különösen érvényes mindez a többségi iskolát választókra, akik mindössze 
18-36 átlagpont között vélik úgy, hogy saját (döntően negatív) példájuknak domináns 
szerepe van abban, hogy utódaikat szlovák, szerb stb. iskolában taníttatják. 
 Az, hogy a válaszadókat saját megítélésük szerint „szilárd meggyőződésükön 
kívül semmi egyéb” nem befolyásolta a gyermekeik számára való iskolaválasztás 
során (64-82 átlagpont), ugyancsak ellentmond az eddig megismert tényeknek. Az 
azonban a további várható identitásvesztés szempontjából több mint figyelmeztető jel, 
hogy míg a gyerekeiket magyar iskolába járató szülők „szilárd meggyőződése” az 
elmúlt másfél évtizedben mindegyik régióban nagyságrendekkel csökkent (a 
Felvidéken kerek 20 átlagponttal), a többségi iskolát választóké vagy a korábbi magas 
szinten maradt, vagy tovább növekedett. 
                                                
40 A vajdasági magyar iskolát választókat kivéve, akiknek körében továbbra is csupán 10 
átlagpont alatt marad a tárgyalt személyes kapcsolatok vélt döntésbefolyásoló hatása. 
41 Lásd erről elemzésünk külön fejezetének részletes adatsorait az asszimilációs folyamatok 
strukturális háttér okait bemutató első részben. 



 92 

4.4. Az iskolaválasztás, mint döntés közvetlen indítóokai 
 
 Az iskolaválasztással kapcsolatos szerteágazó motivációk részletes áttekintése 
után végezetül arra keressük a választ, hogy a megismert strukturális és tudati háttér 
okok milyen döntési mechanizmus alapján és milyen közvetlen indokokat figyelembe 
véve jutottak érvényre akkor, mikor a szülők gyerekeik számára anyanyelvi, vagy 
többségi iskolatípust választottak. 
 Ezzel kapcsolatban az egyik legfőbb kérdés, hogy a családon belül milyen 
erőviszony megoszlások mutathatók ki aszerint, hogy kinek (melyik szülőnek) a szava 
volt meghatározóbb a döntés meghozatalában. 
10. táblázat 
Kinek a szava volt döntő a tekintetben, hogy milyen tannyelvű iskolába íratják 
gyermeküket? (%) 

ERDÉLY FELVIDÉK 
1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

 

MISK TISK MISK TISK 
az apáé 8,0 2,4 11,1 6,4 3,6 10,5 8,1 12,6 

az anyáé 13,6 7,4 23,1 12,3 7,3 14,2 22,7 21,1 

közösen döntötték el 78,1 88,4 63,8 77,0 88,7 74,1 69,2 62,8 

egyéb családtagé 0,3 0,2 2,0 1,0 0,4 1,2 – 3,5 

nem tudja – 1,6 0,5 3,3 – – – – 
összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 

KÁRPÁTALJA VAJDASÁG 
1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

 

MISK TISK MISK TISK 
az apáé 5,3 9,3 8,7 15,4 6,3 2,2 14,9 12,0 

az anyáé 5,3 16,3 21,4 22,3 2,4 4,7 7,9 10,2 

közösen döntötték el 87,4 73,0 67,0 61,5 91,3 90,5 77,3 69,9 

egyéb családtagé 2,1 1,3 2,9 0,8 – – – 0,9 

nem tudja –  –  – 2,6 – 6,9 
összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 E tekintetben nagyságrendileg mindegyik régióban továbbra is a „közösen 
döntötték el” opció élvez elsöprő mértékű prioritást, ezen belül azonban érdemi 
változásokat is tapasztaltunk. Ezek között említhető, hogy a szülők a másfél évtizeddel 
ezelőtti szinthez képest – Erdélyt kivéve – jelenleg lényegesen kisebb arányban 
jutottak csupán közös nevezőre abban, hogy gyerekeiket magyar, vagy szerb, ukrán és 
szlovák iskolába írassák. Mindez alighanem egy nagyfokú elbizonytalanodásra utaló 
tendenciát jelez, ami elsősorban a szülők időközben számottevően meggyengült 
identitására vezethető vissza. Ezt bizonyítja, hogy a legkevésbé családi konszenzuson 
alapuló döntések leginkább éppen a felvidéki és kárpátaljai magyar iskolát választókat 
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jellemzik (14-14 átlagpontos csökkenés), amely régiókban számtalan egyéb 
vonatkozásban is igen súlyos asszimilációs fejleményeket tapasztaltunk. 
 A közös megegyezésen alapuló iskolaválasztási döntések relatíve csökkenő 
aránya42 következtében a vizsgált időszakban felértékelődött a jelentősége annak, hogy 
végeredményben melyik szülő akarata is érvényesült a gyerekek beiskolázásával 
kapcsolatban. E téren meglehetősen egyértelmű tendenciát regisztráltunk, miután 
egyetlen (ugyancsak vajdasági) kivételtől eltekintve az anya döntéshozó szerepe vált 
mindenütt meghatározóbbá a másfél évtizeddel ezelőtt mért szinthez képest.  
 Ezen belül elmondható, hogy az anyák elsősorban a többségi iskola melletti 
döntés tekintetében játszanak domináns szerepet, miután Erdélyben 12,3, a Felvidéken 
21,1, Kárpátalján pedig 22,3%-ban ők döntöttek arról, hogy gyermekeit nem magyar 
iskolába kívánják járatni. Adataink szerint tehát azokban a családokban, ahol a szülők 
nem konszenzus alapján választottak iskolát gyerekeinek, az anyák döntései sokkal 
inkább az asszimiláció, semmint a nemzeti identitás megőrzése irányába hatnak. 
 A határon túli magyarság körében tapasztalt iskolaválasztási gyakorlat terén 
végbement változások bemutatásának lezárásaként azt vizsgáljuk, hogy az érintettek 
milyen közvetlen érvekkel indokolták választásukat. A kérdőív ezzel kapcsolatos – 
külön a magyar és külön a többségi iskolára vonatkozó – kérdéssora két tartalmi 
összefüggést vizsgált: a szülők identitásjegyeinek, valamint az iskola presztízsének, 
illetve helybéli pozíciójának szerepét a döntés meghozatalában. 
11. táblázat 
Miért járatják magyar iskolába a gyermeküket(eiket)?* Azért mert… 

ERDÉLY FELVIDÉK KÁRPÁTALJA VAJDASÁG  
 1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

magyar az 
anyanyelvünk 

94 97 98 93 95 96 95 98 

a magyar iskola/óvoda 
van közelebb 

9 31 7 25 23 32 11 21 

a magyar 
óvodában/iskolában 
színvonalasabb az 

oktatás 

39 41 47 50 42 50 36 27 

fontos, hogy az 
anyanyelvén tanuljon 

a gyerek 

92 88 94 88 81 93 91 92 

magyarok vagyunk 87 95 98 96 89 93 92 93 
* transzponált átlagok (100-igen…1-nem) 
 
 Idősorosan a magyar iskolát választó szülők válaszmegoszlásai bizonyultak 
sokkal kiegyensúlyozottabbnak és változatlanabbnak: esetükben a nemzeti kötődéssel 
kapcsolatos pozitív identitásjegyek fontossága (mert magyar az anyanyelvünk, mert 
magyarok vagyunk stb.) továbbra is a korábban regisztrált magas arányban határozza 

                                                
42 Ami alól egyedül a vajdasági magyar iskolát választók képeznek kivételt, akiknek körében 
továbbra is kiugróan magas, 90 átlagpont fölötti arányú maradt a szülők közötti konszenzus a 
tekintetben, hogy gyermekeiket magyar iskolába járassák. 
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meg az iskolaválasztás irányát. Ezen a deklaratív szinten tehát az anyanyelvi oktatás 
terén tapasztalható visszaesési folyamat a magyar iskolát választó szülők attitűdjeiben 
nem tükröződik. Abban viszont már sokkal inkább felfedezhetjük az elbizonytalanodás 
nyomait, hogy másfél évtized alatt Erdélyben és a Felvidéken megháromszorozódott, a 
Vajdaságban pedig kétszeresére nőtt azok részaránya, akiknek azért (is) esett a magyar 
iskolára a választásuk, mert az közelebb esik lakóhelyükhöz. 
 A fentiekhez képest másfél évtized alatt alapvetően megváltozott azonban a 
többségi iskolát választók közvetlen motivációs bázisa. (12. táblázat) Kevésbé a 
többségi nyelvű iskola presztízsével és azzal kapcsolatban, hogy annak közelsége 
miatt választottak ukrán, szlovák stb. iskolát gyermekeiknek, sokkal inkább a konkrét 
identitásjegyek vonatkozásában. 
12. táblázat 
Miért járatják többségi nyelvű iskolába a gyermeküket(eiket)?* Azért mert… 

ERDÉLY FELVIDÉK KÁRPÁTALJA VAJDASÁG  
 1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

ukránok, szerbek stb. 
vagyunk 

13 24 19 30 6 8 10 14 

a román, szlovák stb. 
iskola/óvoda 
van közelebb 

10 37 24 19 28 13 16 17 

az ukrán, szerb stb. 
óvodában/iskolában 
színvonalasabb az 

oktatás 

31 43 25 41 25 47 34 16 

a házastársam román, 
szlovák stb. 

45 40 34 29 21 22 51 53 

Ukrajnában, 
Szerbiában stb. élünk 

55 48 34 84 49 83 62 74 

* transzponált átlagok (100-igen…1-nem) 
 
 Ezek között elsőként az érdemel említést, hogy a többségi iskolát választók 
döntésüket továbbra is igen számottevő arányban indokolják házastársuk eltérő 
nemzetiségével. Ez a beiskolázási szempont leginkább a vajdaságiak esetében kirívó 
mértékű (53 átlagpont), ám ettől alig maradnak el az erdélyiek (40), emellett a 
felvidéki magyarok szlovák házastársainak megléte is 29 átlagpontnyi arányban számít 
döntőnek a többségi iskolaválasztás szempontjából. Ezek az adatok azon túl, hogy 
újabb egzakt részarányok mentén jelzik a vegyes házasságok identitásromboló 
természetének mértékét, arra is felhívják a figyelmet, hogy a többségi etnikumú 
házastárs megléte egyre erősödő automatizmusok mentén hat ki az asszimiláció 
szempontjából kardinálisan fontos döntésekre, ezek között pedig kiemelt helyen az 
iskolaválasztásra. 
 A többségi iskolát választók identitásvesztésének valódi mélységeit azonban az 
érintettek többségi nemzethez és országhoz való viszonyával kapcsolatban ismerhetjük 
meg. (47. ábra) Ezt példázza, hogy mindegyik régióban egyaránt megnőtt azok 
részaránya, akik többségi iskolaválasztásukat azzal indokolták, hogy „románok, 
szerbek stb.” vagyunk.  
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Ezt az álláspontot kiugró mértékben – és eddigi adataink tükrében nem meglepő 
módon – a szlovák (30 átlagpont), valamint a román iskolát választók (24) képviselték, 
ám a gyerekeiket szerb (14) és ukrán iskolába járatók (8 átlagpont) esetében is 
számottevő identitásvesztésről beszélhetünk ahhoz képest, hogy válaszadóink a 
mintákba kivétel nélkül magyar nemzetiségűként kerültek be.  

47. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
a – mert a házastársam román, szlovák, ukrán, szerb 
b – mert románok, szlovákok, ukránok, szerbek vagyunk 
c – mert Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában élünk 
* transzponált átlagok (100-igen…….1-nem) 
 
 Az asszimiláció eszkalációja szempontjából még az előbbieknél is negatívabb 
tendenciákat tapasztaltunk azzal kapcsolatban, hogy a többségi iskolát választók a 
másfél évtizeddel ezelőtti állapothoz képest jelenleg már mennyire extrém arányban 
azonosulnak nemzeti (lét)identitásuk helyett státus (állampolgári)identitásukkal. Ennek 
a cáfolhatatlan bizonyítékát láthatjuk abban, hogy az „azért járatjuk gyermekeinket 
többségi nyelvű iskolába, mert Ukrajnában, Szlovákiában stb. élünk” opciót immáron 
az érintett almintákba tartozó szülők elsöprő többsége elfogadja. 
 A szabályt csupán jóindulattal erősbítő kivételt ezúttal a román iskolát választó 
erdélyiek képviselik, hiszen körükben – a relatív csökkenés ellenére – még így is 
megközelíti az 50 átlagpontot a tárgyalt érvelést elfogadók részaránya. A többi 
régióban a gyerekeiket többségi iskolába járató szülők, mint említettük, extrém – 74 és 
84 átlagpont közötti – arányban vállalták: állampolgári lojalitásuk játszotta a 
legnagyobb szerepet abban, hogy utódaik számára nem anyanyelvi oktatást 
választottak. Noha ez az arány már önmagában is brutális mértékű elfordulást jelent az 
organikus nemzeti gyökerektől, a valódi veszélyt ezzel kapcsolatban az jelzi, amilyen 
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arányban növekedett másfél évtized alatt a tárgyal motiváció a többségi iskolaválasztás 
szempontjából az egyes régiókban. 
 E téren magasan a legrosszabb mutató a szlovák iskolát választókat jellemzi, 
akiknek körében 1996-hoz képest kerek 50(!) átlagponttal nőtt azok részaránya, akik 
arra hivatkozva járatják gyermekeiket szlovák iskolába, mert „Szlovákiában élünk”. 
Ettől ugyan nagyságrendileg kissé elmarad az ukrán iskola mellett voksolók esetében 
mért növekedési ráta (34 átlagpont), akik azonban összességében ugyancsak a 80 
átlagpontot meghaladó arányban hivatkoztak állampolgári lojalitásukra gyerekeik 
többségi iskolába való beíratása kapcsán. Ezek a növekvő részarányok immáron nem 
először adják kétséget kizáró egzakt tanújelét annak, hogy a vizsgált időszakban a 
Felvidéken, illetve Kárpátalján rendült meg a leginkább az anyanyelvi oktatás 
identitásbázisa. 
 A vajdasági szerb iskolát választók esetében sem sokkal jobb a helyzet. Igaz 
ugyan, hogy ebben a régióban csupán 12 átlagpontnyi növekedést regisztráltunk a 
kérdéssel kapcsolatban, ám összességében így is rendkívül magas, 74 átlagpontot tesz 
ki azok részaránya, akiket szerbiai állampolgárságuk ténye (is) alapvetően motivált az 
iskolaválasztással kapcsolatos döntésük meghozatalakor. 
 A bemutatott tendenciák valóban az asszimilációs folyamatok legkeményebb 
vonatkozásait illusztrálják, melyek lényege, hogy az említett, többségi iskolát választó 
határon túli rétegek esetében végképp és visszafordíthatatlanul felborult a nemzeti 
(lét)identitás és az állampolgári (státus)identitás egyensúlya az utóbbi javára. 
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5. A vendégmunka-vállalás és migrációs potenciál hatása az 
asszimilációs folyamatokra 
 
 A BFI több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő kutatássorozatában 
mindvégig kiemelt figyelmet szentelt a határon túli magyarság körében tapasztalható 
elvándorlási potenciál kérdésének, melyet a külföldön való vendégmunka-vállalás 
problematikájával együtt vizsgáltunk. Eddigi kutatási eredményeink43 a vizsgált 
vonatkozásban azt jelzik, hogy a szülőföldtől való (időszakos, vagy végleges) 
elszakadás az esetek többségében kétlépcsős folyamat eredménye. Az első fokozat 
során/alatt az úgynevezett migrációs burok (a családi, rokoni, baráti interperszonális 
körhöz tartozó már hosszabb-rövidebb ideje külföldön élők, dolgozók) hatására megnő 
a külföldön való munkavállalás iránti igény (esély), ezt követően pedig az érintettek 
külföldön való munkavállalása generál további elvándorlási hajlandóságot ugyanazon 
családi, baráti és ismeretségi körön belül. 
 Ezt a szülőföldön való népességfogyást alapvetően – s mint látni fogjuk, egyre 
fokozódó mértékben – meghatározó a folyamatot ezúttal első ízben vizsgáljuk az 
asszimiláció által különböző fokon érintett határon túli magyar rétegek (a 
gyermekeiket magyar, illetve többségi iskolába járató szülői csoportok) szerint.44 
 A migrációs burokkal kapcsolatos adatsoraink – igen meglepő módon –
régiónként mind a magyar, mind a többségi iskolát választók körében nagyságrendileg 
közel ugyanakkora külföldi vendégmunka előzményekről tanúskodnak: Erdélyben és a 
Felvidéken néhány százalékponttal a többségi, Kárpátalján és a Vajdaságban pedig a 
magyar almintákba tartozók családi, rokoni körében található több külföldön munkát 
végző személy. (48. ábra) E tekintetben tehát nem mutatható ki számottevő eltérés az 
asszimilációs érintettség szempontjából egyébként igen sok tekintetben eltérő 
életstratégiát követő magyar-többségi alcsoportok gyakorlata között. 
 Mindazonáltal az a tény, hogy a határon túli magyarság körében az iskoláskorú 
gyerekekkel rendelkező családok immáron nem kevesebb, mint 40-50%-a érintett 
valamilyen formában és fokon a külföldön való jövedelemszerzésben, igen aggasztó 
tendenciát rejt a szülőföldről való elvándorlás várható eszkalációja szempontjából. 
 Az említett aggodalmat azzal kapcsolatos adatsoraink is megerősítik, melyek a 
válaszadók saját vendégmunka-vállalási terveit ábrázolják. (49. ábra) Ennek alapján 
két régióban alminták szerint már érdemi eltérések mutatkoznak a migrációs burok 
elszívó hatásfokának tekintetében. Az említett két régió Erdély és a Vajdaság, ahol a 
gyermekeiket magyar iskolába járató családok a többségi almintába tartozó 
családokkal azonos mértékű vendégmunka-vállalási előzmények (migrációs burok) 
mellett nagyságrendekkel kisebb arányban tervezik csupán, hogy külföldre menjenek 
munkát vállalni, mint a román, illetve szerb iskolát választó családok tagjai. 
Számszerűen: a magyar iskolát preferálók közül az erdélyieknek csupán 35, a 

                                                
43 Ezek legutóbbi idősoros összehasonlító elemzését idén tavasszal reprezentatív mintán 
lefolytatott értékrendkutatásunk során végeztük el. 
44 Miután jelenlegi mintaválasztásunk tekintetében nem állnak rendelkezésre az időbeli 
összehasonlításhoz szükséges korábbi adatok, a migrációval kapcsolatban bemutatásra kerülő 
tendenciák az aktuális, 2011-es helyzetet jellemzik. 
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vajdaságiaknak pedig 38%-a szeretne külföldi munkavállalással próbálkozni a közeli, 
vagy távolabbi jövőben. 

48. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 

 
49. ábra 
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Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
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 Az említett két régióban tehát a magyar iskolaválasztás egyértelműen szilárdabb 
kötődéssel jár a szülőföldhöz. Mindez nem jellemző a felvidéki és kárpátaljai magyar 
iskolát választókra, akik éppolyan nagy mértékben terveznek külföldi munkavállalást, 
mint az az összes régió többségi almintákba tartozó családtagjait jellemzi. Ez az arány 
mindenütt 50% körül mozog, ami annyit tesz, hogy minden második iskoláskorú 
gyermekekkel rendelkező határon túli magyar családban legalább a 48. ábrán látható 
jelenlegi szinten fog stabilizálódni a külföldi vendégmunkában potenciálisan 
érdekeltek részaránya. 
 A vázolt helyzet természetesen nem egy statikus állapotot tükröz, hanem egy 
olyan folyamatot, amelyen belül a külföldi munkavállalás aránya időszakonként eltérő 
intenzitással váltakozik. Erre utal, hogy a potenciális munkavállalók mintegy 
kétharmada későbbi időpontban tervezi, hogy külföldre távozik, s csupán 6-14% 
között mozog azok együttes részaránya – méghozzá a magyar-többségi alminták 
szerinti különbségre való tekintet nélkül –, akik már a közeljövőben más országban 
fognak munkát vállalni, illetve munkavállalásuk intézése már folyamatban van. 
 Az asszimilációs folyamatok szempontjából a külföldi vendégmunka-vállalás 
idézett mértékű jelenlegi és várható nagyságrendje nem önmagában jelent problémát 
az érintett közösségeket alkotók identitása jövőbeli alakulásának tekintetében. A 
munkaerő-migráció az elmúlt két évtizedben – különösen az EU-bővítés óta – a kelet-
közép-európai társadalom- és gazdaságfejlődés szerves részévé vált, következésképpen 
a kínálkozó lehetőségeket a határon túli magyar közösségek legmobilabb rétegei 
éppúgy ki szeretnék használni.45 
 A fentieken túl létezik azonban egy aránylag új fejlemény a határon túli 
magyarság körében zajló munkaerő vándorlási tendenciákkal kapcsolatban, ami az 
eddig tapasztaltnál bizonyosan sokkal inkább hatással lesz az asszimilációs 
folyamatokra. Ennek lényege, hogy az utóbbi évtizedben a vizsgált közösségek 
tagjainak külföldi munkaerő-migrációs gyakorlata egy igen lényeges ponton, a 
célországok tekintetében alapvetően átstrukturálódott. Az 50-51. grafikonok adatsorai 
szerint a jelenlegi állapotot az jellemzi, hogy mind a migrációs burok, mind a 
potenciális elvándorlás várható irányával kapcsolatban az európai országok masszív 
dominanciája érvényesül Magyarországgal, mint célországgal szemben. Különösen 
érvényes mindez – Kárpátalját kivéve, ahol továbbra is Magyarország maradt a fő 
célország – a külföldön munkát vállaló családtagokkal rendelkező, gyermekeiket 
többségi iskolába járató szülői alcsoportok esetében, akik 10-20%-kal nagyobb 
arányban (összességében 60 és 70% között) rendelkeznek nyugat-európai migrációs 
burokkal, és kívánnak maguk is ezekben az országokban munkát vállalni, mint azt a 
hasonló kategóriába tartozó magyar almintát alkotók esetében tapasztaltuk. 

                                                
45 Ebből viszont azt következik – amint azt a BFI 2011-es értékrendkutatási eredményei is 
bizonyítják –, hogy a jelenlegi és potenciális vendégmunkások között egyik régióban sem a 
kvalifikálatlan, hanem az iskolázottabb rétegek tagjai (az érettségizettek, különösen pedig a 
diplomások) vannak túlnyomó többségben. A vizsgált vonatkozásban tehát a legfőbb veszélyt 
az „agyelszívás” és a középrétegek szülőföldről való elvándorlása jelenti, ami már a belátható 
jövőben számottevő hiányként jelenhet meg a határon túli magyarság gazdasági és szellemi 
életében egyaránt. Végeredményben tehát a határon túli magyarság derékhada mondható a 
leginkább veszélyeztetettnek a munkaerő-migráció és – távlatilag – a szülőföldről való 
elvándorlás tekintetében. 
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50. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* a külföldön munkát vállaló családtaggal rendelkezők körében 

51. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* a vendégmunkát tervezők körében 
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 Ezzel együtt a gyerekeiknek magyar iskolát választó, vendégmunkát vállalni 
kívánók körében is 43-54%-os a nyugati országokba készülők részaránya, ami két-
háromszorosa a Magyarországra irányuló munkaerő-migráció nagyságrendjének. 
 Miután a kilencvenes évektől az elmúlt évtized közepéig a vendégmunka 
vállalás céliránya terén még az anyaország élvezett csaknem kizárólagos prioritást, az 
e téren gyökeresen megváltozott jelenlegi helyzet alighanem igen széles rétegek 
körében alapjaiban befolyásolja majd a munkaerő-migrációhoz (is) köthető 
identitásváltási folyamatokat. Amíg ugyanis a magyarországi vendégmunka 
dominanciája érvényesült, a határon túlról érkezők nem szakadtak ki anyanyelvi 
közegükből (az etnikailag vegyesen lakott, vagy erősen szórványterületekről jövők 
számára pedig nemzeti identitásuk megőrzése szempontjából egyértelműen pozitív 
közeget jelentett az anyaországi jelenlét), a nyugat-európai országokba irányuló 
tömeges munkaerő-migráció esetében a helyzet ennek épp ellenkezője. 

Azzal ugyanis, hogy az érintett munkavállalók hosszabb-rövidebb ideig idegen 
nyelvi környezetben kényszerülnek folytatni az életüket, anyanyelvükhöz, illetve 
nemzeti kultúrájukhoz való kötődéseik tovább gyengülése várható. Különösen 
érvényes mindez az asszimiláció által már szülőföldjükön is érintettebbnek bizonyult 
rétegek – leginkább a többségi iskolát választók, illetve a vegyes házasságban élők – 
esetében, akiknek – elemzésünk egy előző fejezetében bemutatott arányú – megrendült 
anyanyelvhasználata Nyugat-Európában a kompakt idegen nyelvi környezet hatására 
végképp a teljes nyelvváltás fázisába torkollhat. 

52. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* a potenciális vendégmunka-vállalók körében 
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A vizsgált vonatkozásban tehát a munkaerő-migráció megváltozott céliránya és 
növekvő nagyságrendje igen nagy valószínűség szerint már a közeljövőben igen 
számottevő asszimilációs hullámot gerjeszthet, elsősorban az erdélyi, a felvidéki és a 
vajdasági magyarság körében.46  

A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyugati országok felé irányuló határon túli 
magyar munkaerő-migráció igen tartós tendenciának tűnik, amit leginkább az bizonyít, 
hogy a külföldi munkavállalást tervezők elsöprő többségben a magasabb 
jövedelemszerzés miatt vállalkoznak szülőföldjük rövid- illetve hosszú távú 
elhagyására.47 (52. ábra) Közöttük is elsősorban a felvidéki és vajdasági többségi 
iskolát választók, leginkább pedig kárpátaljaiak, ahol az utóbbi almintába tartozókat a 
gyermekeiket magyar iskolába járatókhoz képest 21%-kal nagyobb arányban motiválja 
a magasabb jövedelemszerzés a külföldi munkavállalással kapcsolatban. 

53. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Hol helyezné el önmagát azon a skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy soha, semmilyen 
körülmények között sem élne más országban, a 10-es pedig azt, hogy szívesen áttelepülne 
egy másik országba?” 
* transzponált áltagok (1-soha nem élne más országban…..100-szívesen élne más országban) 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 

                                                
46 A kárpátaljai magyarság esetében ez a veszély egyelőre jóval kisebb arányúnak tűnik, habár 
a gyermekeiknek ukrán iskolát választó vendégmunkát tervezőknek már ott is csaknem 
egyharmad része nyugat-európai országokat nevezett meg munkaerő-migrációs célként. 
47 Az előző évtizedben még egyes rétegek körében relatíve fontosnak bizonyult egyéb 
lehetséges vendégmunka-vállalási motivációk (szülőföldjén nem talál megfelelő 
munkát, magyarsága miatt hátrányok érik, kalandvágyból stb.) jelenleg már csupán 
töredékmegoszlásokban mérhetők. 
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 Az asszimilációs folyamatok várható alakulása szempontjából tehát a 
munkaerő-migráció, főként pedig annak iránya már a közeljövőben – hosszú távon 
azonban mindenképpen – igen számottevő további identitásvesztést generálhat a 
határon túli magyarság körében.  

Az említett folyamat végső fázisa a szülőföldről való fizikai elköltözés, a 
valamely külföldi országba történő tényleges migráció. Ennek a jelenleg meglévő 
határon túli magyar elvándorlási potenciálnak a nagyságrendjét érzékeltetik az 53. 
grafikon adatsorai, melyek meglepő tendenciát tükröznek. Elsősorban azt, hogy 
egyetlen régió, Erdély kivételével nem mutatható ki nagyságrendi különbség a magyar 
és többségi iskolát választók elvándorlási potenciálja között, amely százas skálán 37 és 
49 átlagpont között mozog. Mindez leginkább abból a szempontból mondható 
váratlannak, hogy az anyanyelvi iskolaválasztás ténye (ami a nemzeti identitáshoz való 
ragaszkodás legfőbb intézményes ismérve) önmagában nem bizonyult olyan faktornak, 
amely az elvándorlás szempontjából érdemi visszatartó erőként működne. Egyedül az 
erdélyi magyar iskolát választó szülők esetében beszélhetünk arról, hogy a nemzeti 
identitásukhoz való ragaszkodás egyben a szülőföldhöz való relatíve intenzívebb kötődésben 
nyilvánul meg (11 átlagponttal kevésbé élnének szívesen már országban, mint a gyermekeiket 
román iskolába járatók). 

Adataink végeredményben azt mutatják, hogy a munkaerő-migrációval, illetve 
az elvándorlási potenciállal kapcsolatos határon túli magyar magatartásmódok kevésbé 
identitásfüggők, és az ezzel kapcsolatos döntéseket elsősorban alighanem kényszerű, 
vagy önként vállalt egzisztenciális/gazdasági megfontolások vezérlik. Mindez azonban 
nem jelenti egyben azt, hogy a vendégmunka vállalásnak és migrációnak ne lennének 
komoly kihatásai az asszimilációs folyamatok alakulására, amint azt bemutatott 
adataink a célországok irányának megváltozása tekintetében bizonyítják. 
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6. Az asszimiláció és a közéleti értékrend kölcsönhatása 
 
 Az asszimilációs folyamatokat meghatározó strukturális és tudati háttér okokat 
eddig az egyéni, illetve családi identitásvesztés dimenziói mentén vizsgáltuk. Legalább 
ennyire fontos azonban annak megismerése is, hogy az előző fejezetekben feltárt 
folyamatok milyen fokú roncsolódásban öltenek testet a határon túli magyarság 
közösségi léte szempontjából. Az említett folyamatokat ugyanis erős kölcsönhatások 
jellemzik: a nyelv- és kultúraváltás egyéni/családi szintű – mint láttuk, bizonyos 
rétegek körében nemzedékeken átívelő – növekedése automatikusan maga után vonja a 
közösség organikus tartópilléreinek (intézményes struktúrájának, a civil és politikai 
érdekvédelemnek, kulturális intézményrendszereknek stb.) meggyengülését, amely 
visszahatván a személyes életviszonyokra, további, egyre fokozódó asszimiláns 
magatartást generál az érintettek körében.  
 Ebben az értelemben tehát okunk van azt feltételezni, hogy az egyéni mellett – 
azzal szimbiózisban – létezik egy kollektív identitásvesztési folyamat is, amelynek 
ugyancsak különböző fokozatai lehetségesek. Az alábbiakban ezek vázlatos 
áttekintését végezzük el néhány, a határon túli magyarság közösségi léte 
szempontjából meghatározó kérdéskörrel kapcsolatban. 
 

6.1. Közéleti érdeklődés 
 
 A kollektív identitásvesztés veszélyeiről elmondottak relevanciája tükröződik a 
válaszadók közélet iránti érdeklődését bemutató adatsorainkban is. (54. ábra) Az 
asszimilációs érintettségük szerint különböző két szülői alcsoport (a magyar, illetve 
többségi iskolát választó szülők) saját közösségükhöz való viszonyát elsőként egy 
általános szinten megfogalmazott, önértékelő kérdéssel teszteltük.48 Mint látható, a 
válaszmegoszlások mindegyik régióban élesen elkülönülő fokozatok mentén 
bizonyítják az egyéni és kollektív identitásvesztés összefüggéseit. 
 Miután a BFI értékrendkutatásai során a határon túli magyarság körében már 
hosszú idő óta a közügyek iránt folyamatosan csökkenő érdeklődést regisztrálunk, nem 
meglepő, hogy ezúttal sem éri el a 70 átlagpontot egyik régióban sem a közösségük 
helyzetével foglalkozók részaránya. Ezt a szintet leginkább a kárpátaljai és vajdasági 
magyar iskolát választók közelítik meg, emellett pedig a felvidéki hasonló almintába 
tartozók esetében is meghaladja a 60 átlagpontot a közéleti érdeklődés mértéke. Velük 
ellentétben az erdélyi magyar iskolát választók hasonló indexe már csupán 55 
átlagpontot teszi ki, ami nem először hívja fel a figyelmet az erdélyi közösségi 
értékrend terén tapasztalható negatív tendenciákra. 
 Az asszimiláció, illetve közösségi identitásvesztés szempontjából sokkal 
árulkodóbb azonban a többségi iskolát választók közéleti érdeklődésével kapcsolatos 
adatsor.  
 

                                                
48 „Milyen mértékben foglalkoztatják Önt az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági 
magyarság helyzetével kapcsolatos kérdések?” 
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54. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Milyen mértékben foglalkoztatják Önt az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági 
magyarság helyzetével kapcsolatos kérdések?” 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált áltagok (100-nagy mértékben…..1-egyáltalán nem) 
 
 Az önmaguk helyett beszélő részarányok az anyanyelvi oktatást preferálókhoz 
képest megdöbbentő mértékű elfordulást jeleznek a tágabb közösség ügyeitől: a 
többségi iskolát választó szülőket saját bevallásuk szerint Erdélyben és Kárpátalján 15-
15, a Felvidéken 19, a Vajdaságban pedig 23 átlagponttal érdekli kevésbé közösségük 
helyzetének alakulása, mint másfél évtizeddel ezelőtt. Mindez azt jelenti, hogy az 
érdektelenség immáron három régióban (Erdély, Felvidék, Vajdaság) nagyobb súllyal 
van jelen, és a kárpátaljai többségi iskolát választók körében is csaknem eléri az 50 
átlagpontot. 
 Ezek az egyértelmű tendenciák világosan jelzik az egyéni identitásvesztés 
súlyosan negatív következményeit a közösségi lét szempontjából. Azt a folyamatot, 
melynek a végén az asszimiláció betetőzéseként végbemegy az egyénnek nemzeti 
közössége keretei közül való végleges kiszakadása. 
 A továbbiakban annak fontosabb részleteit és fokozatait vizsgáljuk, hogy maga 
a közösség milyen mértékben károsul tagjainak növekvő asszimiláns magatartása 
folytán. 
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6.2. A szülőföldön való diszkrimináció, a magyarellenes atrocitások és az 
asszimiláció kölcsönhatása 
 
 A nemzeti identitás fenntartásának és/vagy elvesztésének fő színtere a 
mindennapi léthelyzetekhez kötődik, amivel kapcsolatban mind korábbi kutatásaink, 
mind jelenlegi adataink több szempontból is nyugtalanító képről tanúskodnak. 
Egyfelől mindegyik régióban sokasodnak a határon túli magyarságot ért hátrányos 
megkülönböztetés jelei, ami már önmagában is számottevően fokozódó asszimilációs 
magatartást (beilleszkedési kényszert) generálhat az érintettek részéről.49  

A grafikonon ennek fokozatai láthatók régiók szerint, melyek alapján 
elmondható, hogy nagyobb fokú diszkriminációt a felvidékiek és a kárpátaljaiak 
éreznek (egyaránt 23 átlagpont), mögöttük alig lemaradva következnek a vajdaságiak 
(19), legkevésbé pedig az erdélyiek érzik azt, hogy hátrányos megkülönböztetésben 
van részük (14 átlagpont). 
 

55. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált áltagok (1- nem tapasztaltunk megkülönböztetést…..100-rendszeresen 
tapasztalunk megkülönböztetést) 
 

                                                
49 A tavaszi értékrendkutatásunk során Erdélyben 33, a Vajdaságban 39, Kárpátalján 57, a 
Felvidéken pedig 59%-ban nyilatkoztak úgy válaszadóink, hogy nekik, vagy családtagjaiknak 
a közelmúltban (egy-két évben) volt részük különböző fokú hátrányos megkülönböztetésben 
nemzetiségük miatt. 
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 A felsorolt adatok azonban csupán az egyik almintára, a gyermekeiket magyar 
iskolába járató szülők diszkriminációval kapcsolatos tapasztalataira vonatkoznak, 
miután a hátrányos megkülönböztetés percepciója terén figyelhető meg az egyik 
legnagyobb szegregációs távolság a különböző (szilárd nemzeti, illetve asszimiláns) 
identitással rendelkező rétegek között. Ezt bizonyítják az 55. grafikon megoszlásai is, 
ahol a többségi iskolát választó szülők nagyságrendekkel (7-10 átlagponttal) értékelték 
kevésbé súlyosnak a környezetükben előforduló magyarellenes diszkrimináció 
jelentőségét. 
 Ez esetben azzal az elméleti és gyakorlati dilemmával állunk ugyanis szemben, 
hogy a diszkrimináció tényleges mértékét éppen az asszimiláció szempontjából 
leginkább érintett rétegek esetében problematikus egzakt paraméterek alapján nyomon 
követni. Mindennek paradox módon az az oka, hogy a diszkrimináció valós 
nagyságrendjét az érintett asszimiláns rétegek tagjai éppen organikus nemzeti 
identitásuk különböző fokú meggyengülése/feladása következtében egyre kevésbé 
érzik hátrányos megkülönböztetésnek.50 

56. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált áltagok (1- ugyanúgy biztonságban érezzük magunkat, mint eddig…..100- 
amennyiben a magyarellenes cselekmények sűrűsödni fognak, a jövőben megfontoljuk, hogy 
jelenlegi lakóhelyünkről elköltözzünk) 
 
                                                
50 Ennek eklatáns példáját láttuk tavaszi értékrendkutatásunk során, mikor azt tapasztaltuk, 
hogy a felvidékiek az anyanyelvhasználatukat államnyelvtörvénnyel durván korlátozó közeg 
ellenére kevésbé éreztek e téren diszkriminációt, mint a többi régióban élők, ahol hasonló, 
állami szintű retorziók nem fenyegetik az érintetteket. 
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 Az említett példa tehát azt mutatja, hogy a határon túli magyarság körében már 
most is jelen vannak olyan rétegek, melyek identitásvesztésének foka amiatt válik 
nehezen behatárolhatóvá, mert az ebbe a kategóriába tartozók (akik igen sok 
szempontból már „szlovákként”, „szerbként” stb. viselkednek, noha nem akként 
definiálják magukat) éppen előrehaladott asszimilációs érintettségük miatt egyre 
kevésbé érzékelik asszimilációnak saját beolvadási gyakorlatukat. 
 Tekintet nélkül azonban a fenti módszertani nehézségekre, a konkrét személyes 
tapasztalatok alapján megélt diszkrimináció nagyságrendje egyik régióban sem 
mondható megnyugtatónak. Különösen nem az identitásukat őrző magyar iskolát 
választó szülők körében, akiknek életében a hátrányos megkülönböztetés esetleges 
fokozódása kétség kívül fokozódó asszimilációs nyomásként lesz jelen a 
továbbiakban. 
 A fentiekben elmondottak relevanciáját igazolják azok a magyarellenes 
eseményekkel, atrocitásokkal kapcsolatos adataink is, melyek arra vonatkoznak, hogy 
az említett fejlemények milyen közvetlen hatással vannak az érintettek életvitelére.51 
Az 56. ábra adatsoraiból látható, hogy a magyar iskolát választók az atrocitások 
nyomán mintegy kétszer akkora bizonytalanságot éreznek személyes életvitelük 
szempontjából, mint a többségi almintába tartozók. 
 Régiók szerint nem mondható meglepőnek, hogy leginkább a felvidéki magyar 
iskolát választók érzik úgy, hogy az ellenséges környezet miatt életvitelükben 
különböző óvintézkedések megtételére van/lesz szükség (18,7 átlagpont). A többi 
területen mindezzel kapcsolatban viszont nem várt reakciókat tapasztaltunk. Meglepő 
például, hogy legkevésbé a vajdaságiak biztonságérzete látszik sérültnek, holott a 
közelmúltban ebben a régióban került sor a legtöbb és legkirívóbb magyarellenes 
atrocitásra. Ugyancsak meglepő, hogy – amint arra már több vonatkozásban is utaltunk 
– a magyarellenes ukrán intézkedések következtében számottevően megromlott 
kárpátaljai helyzet ellenére, az ott élők is relatíve kevésbé érzik magukat 
megfélemlítve. A kérdéssel kapcsolatban leginkább meglepő adatokat azonban 
Erdélyben regisztráltuk, mely szerint mind a magyar, mind a román almintába tartozók 
biztonságérzetét csaknem a Felvidéken mért nagyságrendű bizonytalanság jellemzi. 
Mindez különösen annak fényében mondható váratlannak, hogy Erdélyben eleddig 
számottevő etnikai jellegű atrocitásokra nem került sor. A jelzett mértékű 
óvintézkedésekre való felkészülés viszont nem először jelzi, hogy az erdélyi 
magyarság életviszonyai közel sem annyira konfliktus-, illetve ellentmondás mentesek, 
mint amilyennek a hétköznapi tapasztalás szintén tűnnek. 

                                                
51 Kérdésünk az alábbi fokozatok szerint mérte a tárgyalt események lehetséges kihatásait: 
1 – ugyanúgy biztonságban érezzük magunkat, mint eddig; 
2 – már felmerült a családon belül, hogy esetleg óvatosabbnak kell lennünk a jövőben, ha 
román, szlovák stb. környezetbe kerülünk; 
3 – okosabbnak tartjuk, ha ezek után ukrán, szerb stb. környezetben nem beszélünk egymással 
magyarul; 
4 – előfordulhat, hogy amennyire lehet, kerülni fogjuk a románokkal, szlovákokkal stb. való 
közvetlen kapcsolatot; 
5 – amennyiben a magyarellenes cselekmények sűrűsödni fognak, a jövőben megfontoljuk, 
hogy jelenlegi lakóhelyünkről elköltözzünk (tisztán magyarok lakta területre, esetleg más 
országba). 
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6.3. Asszimiláció és az autonómiaformákhoz való viszony 
 
 Tekintettel az asszimiláció és a közélet összefüggéseivel kapcsolatban eddig 
bemutatott – dominánsan negatív, illetve számos ellentmondástól terhes – állapotra, 
nem kétséges, hogy a határon túli magyarság körében zajló beolvadási folyamat 
lefékezésére a jelenleginél hatékonyabb intézményi keretek között adódhat csupán 
halvány remény. Miután adataink és a vázolt kedvezőtlen tendenciák tükrében az 
önrendelkezés szerepe egyértelműen felértékelődik, kutatásunkban kiemelt figyelmet 
szenteltünk az egyes (lehetséges) autonómiaformák iránti igények tesztelésének. 
 A 2011 tavaszi értékrendkutatásunk során ezzel kapcsolatban régiók és 
különféle társadalmi rétegek szerint igen szerteágazó tendenciákat regisztráltunk. Az 
akkor kialakult képet most aszerint igyekszünk árnyalni, hogy a regionális 
sajátosságok mentén alakuló autonómiaigényeket milyen mértékben befolyásolják és 
határozzák meg azok, az érintett közösségeken belül meglévő töréspontok, melyek a 
nemzeti identitásuk mellett kiálló, illetve attól elforduló rétegek magatartását 
jellemzik. Ezzel kapcsolatos jelenlegi adatsoraink valóban alkalmasnak bizonyultak 
differenciáltabb összefüggések feltárására, melyek nem hagynak kétséget afelől, hogy 
a régiónként mind formai, mind tartami szempontból eltérő autonómiatörekvésekhez 
(már ahol léteznek ilyenek egyáltalán) a két almintához tartozók eltérő módon 
viszonyulnak. 
 
13. táblázat 
Ön szerint milyen önrendelkezési forma (autonómia) felelne meg leginkább az 
erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarságnak? 2011 (%) 

ERDÉLY FELVIDÉK KÁRPÁTALJA VAJDASÁG  
MISK TISK MISK TISK MISK TISK MISK TISK 

egyáltalán nincs 
szükség autonómiára 

9,4 21,5 23,5 36,3 5,4 9,5 1,5 0,9 

Szerbia, Ukrajna stb. 
vegyesen lakott 

területeinek egészére 
(az ott élő többségiekre 
is) kiterjedő autonómia 

16,4 22,0 7,3 1,9 11,0 9,5 40,5 57,4 

az erdélyi, felvidéki 
stb. magyarság 

egészére kiterjedő 
kulturális autonómia 

27,6 17,8 18,6 11,7 26,4 18,1 20,4 9,3 

a tömbben élő 
kárpátaljai, vajdasági 

stb. magyarság területi 
autonómiája 

24,1 8,6 12,2 2,2 22,7 18,1 17,5 2,8 

nem tudja/nem 
válaszolt 

22,5 30,1 38,4 47,9 34,4 44,9 20,1 29,6 

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 A két végpontot a felvidékiek és a vajdaságiak képviselik: míg az előbbiek 
extrém arányban elutasítók az autonómia bármely formájával kapcsolatban 
(almintánként 23-36%-ban), utóbbiak között mindössze 2,4%-ot tesz ki mindkét 
almintát tekintve azok részaránya, akik szerint „egyáltalán nincs szükség 
autonómiára.” (13. táblázat) 
 Erdélyben a szokásos köztes állapotot találtuk, ahol azonban a román iskolát 
választók meglepően tekintélyes része (21,5%-a) bizonyult elutasítónak az 
autonómiával szemben. Ehhez képest a kárpátaljai ukrán iskolát preferálók között nem 
éri el a 10%-ot az elutasítók részaránya. 
 Az autonómiával szembeni nagyfokú bizalmatlanság már önmagában is 
kellőképpen jelzi, hogy – a Vajdaságot kivéve – a határon túli magyar lét egyik 
legneuralgikusabb szegmensével van dolgunk, amit tovább súlyosbít a kérdéssel 
kapcsolatban válaszolni nem tudók, vagy nem kívánók megdöbbentően magas 
részaránya. E téren ugyancsak a többségi iskolát választók felülreprezentáltak: 
leginkább a felvidékiek (47,9%) és a kárpátaljaiak (44,9%), ám az erdélyiek és 
vajdaságiak is egyaránt 30-30%-ban nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni a 
kérdésre. 
 Az asszimiláns határon túli magyar rétegek (a többségi almintába tartozók) 
tehát elsöprő mértékben bizonyultak autonómia ellenesnek. Körükben az elutasítók és 
bizonytalanok együttes részaránya a Felvidéken 84%-ot(!) tesz ki, ami azt jelenti, hogy 
a szlovák iskolát választók között mindössze 16%-nyi olyan magyar szülő akad, aki 
támogatná az autonómia bármelyik formáját. Ugyanez az arány Erdélyben és 
Kárpátalján is 50% alatt marad, és csupán a Vajdaságban éri el csaknem a 70%-ot a 
szerb iskolát választók pozitív viszonya az autonómiához (ezen belül döntően a 
multietnikus össz-vajdaságihoz52). 
 Ezek az adatok nem hagynak kétséget afelől, hogy a vizsgált régiókban az 
autonómiatörekvések szerény támogatottsága elsősorban az asszimiláns rétegek 
elutasító/elhárító magatartásának köszönhető. Ám nem csak kizárólag nekik. A 17. 
táblázat adatsorai ugyanis a magyar iskolát választó szülők esetében is komoly 
„autonómia-deficitet” jeleznek. Ezt bizonyítja többek között, hogy körükben az egyes 
önrendelkezési formák közül (multietnikus, kulturális, területi) egyik sem számíthat az 
anyanyelvi oktatást vállaló rétegek akár egyharmadának a támogatására sem.53  
 A vizsgált vonatkozásban tehát az identitásvesztéshez való viszony különböző 
(strukturális és tudati) háttér okai kapcsán eddig megismert megosztottság kevésbé 
jellemző, ugyanis mind a magyar, mind a többségi almintába tartozó szülők 
értékorientációját – noha különböző, ám nagyságrendileg nem döntő mértékben – 
egyaránt inkább az önrendelkezés megteremtésével szembeni távolságtartás, óvatosság 
és elutasítás jellemzi.54 

                                                
52 Az autonómiaformákkal kapcsolatos régiók szerint eltérő tendenciák szociológiai háttér 
okait értékrendkutatásunk jelentésének külön fejezetében elemeztük. 
53 A kivételt ez esetben is a vajdasági magyar iskolát választók jelentik, akik 40%-ban tették 
le a voksukat a – titoi korszak nosztalgiájára alapozott – alakulófélben lévő vajdasági 
multietnikus autonómia mellett (17%-kal kevesebben, mint a gyerekeiket szerb iskolába 
járatók). 
54 Ez az alapvetően negatív állapot azonban nem írható csupán a határon túli magyarság 
társadalmi viszonyaiból automatikusan következő fejlemények számlájára, hiszen alighanem 
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 Összességében tehát mindkét alminta – de különösen a magyar iskolát választók 
– esetében a vártnál jelentősen számottevőbb tartózkodást regisztráltunk az autonómia 
lehetséges szervezeti megoldásaival kapcsolatban, ami azonban még inkább negatív 
hozzáállásban ölt testet, amennyiben az önrendelkezés melletti személyes kiállás 
szintjén vizsgáljuk a problematikát. (57. ábra) 

57. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
 
 A grafikon adatsorai azt igazolják, hogy a határon túli magyarság nem csupán 
általános szinten mutat egyre növekvő óvatosságot az autonómia kérdésének 
napirenden tartásával kapcsolatban, de a konkrét felelősségvállalás terén ezt még 
inkább kockázatos felvetésnek tartják/érzik. Mindez természetesen mindenütt 
elsősorban a többségi iskolát választók hozzáállására jellemző, akiknek körében 
mindegyik régióban lényegesen többen utasították el (vagy/és bizonyultak 
érdektelennek) egy, az autonómia érdekében történő regisztrációs listára való 
felvételüket, mint a gyermekeiket magyar iskolába járató szülők. 
 Az említett elfogadás-elutasítottság arány a többségi alminták esetében 
régiónként a következő: Erdély és Kárpátalja 40:60, Vajdaság 47-53. Ezek, az 
optimizmusra egyik régióban sem okot adó megoszlások azonban akár még kedvező 
tendenciaként is felfoghatók lennének annak fényében, hogy a felvidéki szlovák 
iskolát választók körében ugyanez az index 10:90%-os, döbbenetesnek mondható 
megoszlást mutat. Ami azt jelenti, hogy az asszimiláns felvidéki magyar rétegek 

                                                                                                                                                   
éppúgy részes benne az anyaországi és határon túli nemzetpolitika elmúlt két évtizedes 
elhibázott gyakorlata is. 
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körében tízből csupán egyetlen egy(!) szülő vállalná az említett listára való felvételét, 
emellett pedig öt elutasítaná, négy pedig nem tudna dönteni a kérdésben. 
 Az utóbbi adatsorok nem csupán az asszimiláció pusztító hatását szemléltetik a 
közösségi szintű identitásőrzés és érdekvédelem szempontjából, de a vizsgált nemzeti 
közösségek jövőbeli helyzetének alakulása tekintetében is paradox állapotot 
tükröznek. Ennek lényege, hogy noha az autonómia megteremtése lehetne a legfőbb 
biztosíték a magyarok lakta régiókban élők nemzeti identitásának megerősítésére, 
illetve az asszimiláció megfékezésére, éppen az önrendelkezés felvállalásától való 
félelem látszik elfordítani egyre szélesebb rétegeket – sajnálatosan beleértve a 
gyerekeik számára magyar iskolát választók számottevő részét is – a közösségi 
érdekérvényesítés ügyének támogatásáról. 

Az említett paradoxon lényege tehát, hogy noha az asszimiláció megállításának 
feltétele az autonómia kivívása lehetne, ám megteremtésének legfőbb akadályát maga 
az asszimiláció jelenti. Az idézett csapdahelyzet feloldása alighanem az új 
nemzetstratégia előtt álló legkeményebb feladatnak bizonyul majd, amire csupán egy 
új alapokon nyugvó – s az identitásőrzést a középpontba állító – komplex, hosszú távú 
politika megteremtése esetén marad némi remény. 
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6.4. A kettős állampolgárság iránti igények az asszimilációban való 
érintettség szerint 
 
 A nemzetstratégia új alapokon történő szükségszerű és lehetőleg azonnali 
„újragombolása” szempontjából mondható jelentős lépésnek a magyar állampolgárság 
biztosítása a határon túl élő magyarság számára.55 Ezzel kapcsolatban az asszimilációs 
érintettség szerint általános szinten kevésbé, az állampolgárság iránti konkrét igények 
terén viszont igen jelentősen szóródó hozzáállásokat regisztráltunk. (58. ábra) 
 

58. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Egyet ért-e Ön azzal, hogy a magyar parlament törvényt hozott arról, hogy minden 
magyar ember – éljen bárhol a világon – magyar állampolgársághoz juthasson?” 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
* transzponált áltagok (1- egyáltalán nem ért egyet…..100-teljes mértékben egyetért) 
 
 Ami a törvény meghozatalával kapcsolatos általános reakciókat illeti, a magyar, 
illetve többségi alminták szerint három régióban kiemelkedően magas, emellett pedig 
egymáshoz meglepően közeli pozitív fogadtatást mértünk. Ez az arány Erdélyben, 
Kárpátalján és a Vajdaságban 82-95 átlagpont között mozog, miközben a többségi 
iskolát választók csupán alig néhány átlagponttal mutatkoztak kevésbé elégedettnek a 
magyar almintát alkotókhoz képest.  
 
                                                
55 A kérdéskörrel kapcsolatos határon túli magyar reakciókat és várható igényeket 2011-es 
értékrendkutatásunk során külön fejezetben elemeztük. 
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 Közel sem ez a helyzet azonban a törvény felvidéki általános szintű 
fogadtatásával, ahol a szlovák iskolát választók körében alig haladja meg az 50 
átlagpontot az egyetértők részaránya, és a gyermekeiket magyar iskolába járatók 
körében is csupán 73 átlagpontnyi támogatásról beszélhetünk. A felvidékiek óvatos, 
visszafogott reakcióira jellemző, hogy a többi régióban még a többségi iskolát 
választók is 10-20 átlagponttal nagyobb arányban értékelték pozitívan a törvény 
létrejöttét, mint tették azt a felvidéki magyar almintába tartozók. 
 A felvidékiektől eltekintve egyöntetűen pozitív fogadtatás azonban alminták 
szerint mindegyik régióban alapvetően eltérő hozzáállást generált a várható konkrét 
állampolgársági igényekkel kapcsolatban. 

59. ábra 

 
Jelmagyarázat: 
„Ön kérelmezni fogja-e a magyar állampolgárságot?” 
1 – gyermekü(ie)ket magyar tannyelvű általános iskolába járatják 
2 – gyermekü(ie)ket többségi tannyelvű általános iskolába járatják 
 
 Ezek közül elsőként újra a felvidéki adatsorok bizonyultak a többi régióhoz 
képest atipikusnak és egyben súlyosan kiábrándítónak. Mindez a szlovák és magyar 
almintát alkotó szülőkre egyaránt vonatkozik, hiszen a szlovák iskolát választók 
körében csupán 7,3% kíván élni a magyar állampolgárság megszerzésével56, miközben 
kétharmaduk kategorikusan elutasította a kérelmezés lehetőségét57 és 30%-uk 
bizonyult döntésképtelennek a kérdéssel kapcsolatban. Mindennél nem sokkal 
kedvezőbb a felvidéki magyar iskolát választók hozzáállása sem: az összes régió 
magyar almintáit tekintve egyedül esetükben haladja meg mind az elutasítók, mind a 
bizonytalanok részaránya az állampolgárságot kérelmezni kívánókét. 
Végeredményben pedig csupán alig több mint minden negyedik felvidéki magyar 
iskolát választó szülő szándékozik felvenni a magyar állampolgárságot. 
                                                
56 Mindössze 23(!) fő a 314-ből. 
57 Ez kétszer akkora nagyságrend, mint amit a többi régióban mértünk. 
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 Ezek a beszédes adatok szervesen illeszkednek abba a jelenség sorba, amit 
eddigi adataink a felvidéki magyarság identitásának és értékrendjének 
megrendülésével kapcsolatban számos vonatkozásban már jeleztek. Ez esetben a 
szlovák állam konkrét ellenintézkedései a szlovák állampolgárság elvesztéséről 
magyarázhatják ugyan a felvidékiek magyar állampolgárság iránti érdektelenségét 
(esetleg az adatfelvétel során tanúsított túlságos óvatosságát), ám az idézett fokú 
elutasítás mértékét mindez önmagában nem igazolhatja. 
 A magyar állampolgárság kérelmezésével kapcsolatban a többi régióban 
alminták szerint diametrálisan eltérő hozzáállást regisztráltunk. Ennek lényege, hogy a 
magyar iskolát választó szülők mindenütt 15-25%-kal nagyobb arányban kívánják 
kérelmezni a magyar állampolgárságot, mint a többségiek. Legnagyobb részt az 
erdélyiek és a vajdaságiak (egyaránt 77%), míg Kárpátalján 50%-ban.58 
 Ezek a megoszlások végeredményben világosan jelzik, hogy a magyar 
állampolgársághoz való hozzájutás lehetősége a többségi iskolát választó rétegek 
esetében a Felvidéken egyáltalán nem, másutt pedig csupán elhanyagolható mértékben 
járhat eddigi asszimiláns magatartásuk lefékeződésével, illetve visszafordításával. A 
gyermekeiket anyanyelvi oktatásban részesítők szempontjából viszont a magyar 
állampolgárság megszerzése alighanem jelentős identitásmegőrző funkciót tölthet be, 
elsősorban Erdélyben és a Vajdaságban. 
 Miután értékrendkutatásunk korábbi adatai szerint a magyar állampolgársághoz 
való hozzájutás egyik régióban sem fog említésre érdemes elvándorlási hullámot 
generálni, az állampolgárságra (is) épülő nemzeti identitás fenntartásának és 
megerősítésének a színtere továbbra is a szülőföld marad. Következésképpen a kettős 
állampolgárság intézménye a továbbiakban a határon túli magyar lét egyik új 
tartópilléreként tölthet be hiánypótló szerepet a szülőföldön való megmaradás és az 
asszimiláció féken tartása szempontjából. Ez az intézményesült viszony a magyar 
állam és a határon túli magyarság között azonban egyelőre főként formális alapnak 
tekinthető, amit egy megújult, az identitáspolitikát központba állító nemzetstratégiának 
kell majd megtölteni tartalommal. 

                                                
58 A kárpátaljaiak relatíve alacsonynak bizonyult érdeklődése a magyar állampolgárság iránt 
(amit csupán minden második magyar, és minden negyedik ukrán iskolát választó 
kérelmezne) alighanem annak a következménye, hogy a kérdezés időpontjában az ukrán 
hatóságok (belügyi szervek) éppen ez ügyben folytattak széles körű zaklató/fenyegető akciót 
az érintettek körében. Következésképpen valószínű, hogy – szemben a felvidékiekkel – a 
kárpátaljaiak ezen belül az ottani magyar iskolát választók a jelzettnél lényegesen magasabb 
arányban fognak magyar állampolgárságért fordulni. 
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7. Összegzés 
 
 „…a nemi betegségeikről sokkal inkább hajlandók lennének nyilatkozni, mint az 
identitásukról…” (részlet egy terepmunka koordinátor jelentéséből) 
 

A határon túli magyarság körében zajló asszimilációs folyamatok másfél 
évtized alatt végbement módosulásainak idősoros szociológiai háttér okait vizsgáló 
kutatásunk főbb tapasztalatainak tartalmi összegzése előtt egy fontos módszertani 
megjegyzés szükséges, ami legalább annyira jellemzi a vizsgált régiókban élő 
magyarok identitásvesztésének időközben bekövetkezett mértékét, mint maguk a 
regisztrált adatok és az azokból levezethető tendenciák.  

Konkrétan arra utalunk, hogy kérdezőbiztosaink a BFI kutatássorozatának 
kezdetei (1994) óta nem ütköztek a mostanihoz hasonló drasztikus mértékű 
ellenállásba a megkérdezettek részéről. Eddigi – csaknem két évtizedes múltra 
visszatekintő – több tucatnyi kutatásunk során ugyanis a válaszmegtagadók részaránya 
mindegyik régióban egyaránt olyannyira minimális volt (statisztikailag alig 
kifejezhető, maximum 1-2 százalékra tehető), hogy külön figyelmet ennek soha nem 
kellett szentelnünk. Válaszadóinkat tehát a határon túl a legutóbbi időkig a maximális 
együttműködés jellemezte, ami ugyancsak elmondható a most megismételt 
asszimilációkutatásunk 15 évvel korábbi tereptapasztalatairól is: 1996-ban még a 
jelenleg is alkalmazott osztott minta lekérdezése (ugyanúgy közel fele-fele arányban 
kérdeztünk gyerekeiket magyar, illetve többségi iskolába járató határon túli magyar 
szülőket, tartalmilag ugyanezzel a kérdőívvel) egyáltalán nem járt említésre érdemes 
adatfelvételi nehézségekkel. 

Ilyen előzmények után kérdezőbiztosaink már a terepmunka megkezdésekor 
megdöbbenve tapasztalták, hogy a megkérdezettek kiválasztása során korábban 
elképzelhetetlen mértékű elutasításban van részük.59 Amikor ugyanis kiderült, hogy az 
iskolaválasztással kapcsolatos, és egyéb, a megkérdezettek identitására vonatkozó 
kérdéssorokat kívánunk feltenni, igen sokan kategorikusan elhárították az 
együttműködést, vagy kérdezés közben tagadták meg a további válaszadást.60 Ez az 
oka annak, hogy menet közben mindegyik kutatási körzetben pontos statisztikát 
vezettünk – ugyanúgy a két (magyar, illetve többségi) alminták szerint – a 
válaszmegtagadás nagyságrendjéről, melynek eredménye a következő.  
14. táblázat 
A válaszmegtagadók részaránya régiók szerint (%) 

 Magyar iskolát választók Többségi iskolát választók 
Erdély 17,3 29,8 

Felvidék 14,8 32,9 
Kárpátalja 2,6 8,6 
Vajdaság 9,8 25,3 

                                                
59 Emiatt néhányan – ami úgyszintén példátlan a BFI kutatások történetében – vissza is adták 
a megbízásukat, így az érintett kutatási körzetekben új kérdezőket kellett keresnünk. 
60 Ezzel kapcsolatban a legtalálóbb az egyik felvidéki regionális koordinátor helyzetértékelése 
volt, aki szerint a válaszadók „a nemi betegségeikről sokkalta inkább hajlandóak lennének 
nyilatkozni, mint az identitásukról”. Ez a megállapítás – frivolsága ellenére is – hűen jellemzi 
a valós helyzetet, ezért akár a kutatás mottójául is szolgálhatna. 
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 A relatíve legkevesebb válaszmegtagadást Kárpátalján regisztráltuk, a többi 
régióban azonban ennél lényegesen rosszabbul alakult a helyzet: a Felvidéken és 
Erdélyben csaknem minden harmadik, a Vajdaságban pedig minden negyedik többségi 
iskolát választó személy utasította el a kérdezőbiztosainkkal való együttműködést. 
 Ami azonban még ennél is aggasztóbb, hogy (Kárpátalját kivéve) a gyerekeiket 
magyar iskolába járatók is megdöbbentő, 10-17%-os arányban tagadták meg a 
válaszadást (a legtöbben Erdélyben), előrevetítve azt – a regisztrált adatok által később 
visszaigazolt – tendenciát, hogy az identitásvesztés közel sem csupán a román, szlovák 
stb. iskolát választó határon túli magyarokat jellemzi, hanem egyre fokozódó 
mértékben azokat is, akik gyerekeiket egyelőre még magyar iskolába járatják. 
 Kérdezőbiztosaink tehát csupán igen nagy erőfeszítések árán voltak képesek 
teljesíteni a kutatási körzetenként előírt kvótákat, amiből viszont az következik, hogy a 
létrejött adatbázisok beláthatatlanul nagy értéket képviselnek. Még az is lehetséges, 
hogy a most alkalmazott osztott mintán (amibe felerészt nemzeti identitásukat részben 
vagy teljesen megtagadó határon túli magyarok is bekerültek) újabb adatfelvétel 
megvalósítása már nem lesz lehetséges. Az azonban egészen bizonyosnak látszik, 
hogy amennyiben az asszimiláció le nem fékeződik (amire egyik régióban sincs túl sok 
esély) újabb 10-15 év múlva ilyen kutatás lebonyolítása aligha lesz elképzelhető 
anélkül, hogy kérdezőinket ki ne tennénk akár fizikai atrocitásoknak is… 

Végeredményben tehát az említett visszajelzésekből már egyértelműen 
érzékelhető volt – még mielőtt az adatbázis elkészült volna – az asszimiláció igen 
számottevő fokozódása a határon túli magyarság körében a vizsgált másfél évtizedes 
időszakban, melynek legfőbb tanulságai az alábbiakban összegezhetők. 
 

******** 
 

Az asszimilációs folyamatokat meghatározó strukturális dimenziók változása 
 
Intergenerációs (családon belül öröklődő) iskolaválasztás 
 

Adataink azt mutatják, hogy a vizsgált másfél évtized során megmaradt, és/vagy 
tovább erősödött a családon belül öröklődő iskolaválasztási gyakorlat: a szülők 
mindegyik vizsgált régióban továbbra is kardinálisan eltérő beiskolázási gyakorlatot 
folytatnak aszerint, hogy ők maguk milyen nyelvű általános iskolát végeztek. 

Ezzel kapcsolatban alaptendenciaként kimondható, hogy a vizsgált időszak alatt 
mindegyik régióban relatíve gyengült a magyar, ugyanakkor számottevően erősödött a 
vegyes, illetve román nyelvű iskolavégzési előzményekkel rendelkező szülők 
„visszaigazoló” iskolaválasztási gyakorlata. 

A regionális eltérések közül említést érdemel, hogy idősorosan a felvidéki 
adatok mutatják a legcsekélyebb változást, ahol azonban a „relatív mozdulatlanság” 
pusztán azt jelenti, hogy csupán stabilizálódott a korábbi kedvezőtlen állapot, s a 
szlovák iskolát választók pozíciója továbbra is sokkal szilárdabb, mint az anyanyelvi 
oktatást választóké.  

Az erdélyiek esetében már számottevőbb negatív folyamatot tapasztaltunk: a 
magyar iskolát végzett szülők a tizenöt évvel ezelőtti szinthez képest 6%-kal 
kevesebben választottak magyar iskolát gyermekeiknek (80%), miközben minden 
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ötödik ilyen család már a román iskola mellett döntött (19,2%). Az erdélyi vegyes, 
illetve román nyelvű iskolát végzett magyar szülők gyakorlata azonban még ennél is 
határozottabb elfordulást jelez az anyanyelvi oktatástól. 

Az eddigiekhez képest sokkal inkább válságosnak mondható a kárpátaljai 
magyarság körében regisztrált intergenerációs iskolaválasztási gyakorlat terén 
tapasztalt jelenlegi állapot. Kárpátalján ugyanis elsősorban a magyar iskolát végzett 
szülők gyerekeik anyanyelvi oktatásától való brutális mértékű elfordulása mondható a 
leginkább megdöbbentőnek: a másfél évtizeddel ezelőtti állapothoz képest körükben 
jelenleg immáron 18-18%-kal kevesebben járatják magyar (csupán 65,3%) és többen 
ukrán (34,7%) tannyelvű iskolába gyerekeiket. Következésképpen a családon belüli 
intergenerációs magyar iskolaválasztási öröklődés esetükben alapjaiban látszik 
megrendülni. Mindez elsősorban abból a szempontból számít primer identitásvesztő 
gyakorlatnak, hogy amíg a többi vizsgált régióban inkább a már egy, vagy több 
nemzedékkel előbb is vegyes, vagy többségi iskolát végzett – tehát az asszimilációban 
hosszabb ideje érintett – szülők alkotják az anyanyelvi oktatástól elfordulók döntő 
többségét, Kárpátalján a családi szinten még ilyen előzmények nélküli (tehát a 
betűvetést magyar iskolában tanult) szülők körében ment végbe az említett mértékű 
vészjósló folyamat. 
 Az anyanyelvi oktatáshoz való ragaszkodás szempontjából a Vajdaságban 
tapasztalt tendenciák bizonyultak relatíve a legkevésbé negatívak. Mindez főként a 
családi szinten „tiszta” magyar iskolázottsággal rendelkező szülők gyermekeik 
számára való jelenlegi iskolaválasztási gyakorlatának köszönhető: a Vajdaság 
bizonyult ugyanis az egyetlen régiónak, ahol az említett kategóriába tartozó szülők a 
15 évvel ezelőtt tapasztaltnál többen választottak utódaik számára magyar általános 
iskolát (5,5%-os növekedés, 86%), és hasonló arányban kevésbé szerbet (ugyancsak 
5,5%-os csökkenés, mindössze 14%).  

Az intergenerációs iskolaválasztás vonatkozásában részkonklúzióként 
elmondható, hogy amíg a magyar iskolát végzett szülők gyermekeik számára – a 
Vajdaság kivételével – jelenleg már relatíve, illetve számottevően kisebb arányban 
választanak anyanyelvi oktatást, mint tették azt másfél évtizeddel ezelőtt, a már egy 
nemzedékkel korábban részben, vagy teljesen többségi nyelvű oktatásban részesültek 
körében markánsan tovább növekedett az ukrán, szerb és román iskolát választók 
részaránya (a szlovák iskolát választóké pedig a korábbi magas szinten maradt). 

Végeredményben tehát azt tapasztaltuk, hogy a szülők és gyerekeik általános 
iskolai képzésének nyelve szerint másfél évtized alatt egyértelműen tovább nyílt az a – 
már eleve vészjósló szintről induló – olló (szegregációs távolság), amelyik a növekvő 
asszimilációs érintettség tendenciáját jelzi. 
 
Iskolaválasztás szociodemográfiai megoszlások szerint 
 
 Az asszimiláció szempontjából a vegyes házasság intézményének kiemelkedő 
fontosságát jelzi, hogy a demográfiai szakirodalom szerint jelenleg a határon túli 
magyarok mintegy 25-35%-a rendelkezik eltérő etnikumhoz tartozó házastárssal. Ez a 
részarány már önmagában is komoly rizikófaktorként van jelen a vizsgált közösségek 
érintett tagjainak identitása és asszimilációs érintettsége szempontjából, amit még 
inkább súlyosbít, hogy – ugyancsak demográfiai becslések szerint – a vegyes 



 120 

házasságokban megszülető gyerekeknek már mindössze csupán a 15-20%-a válik 
magyar identitásúvá. Ez utóbbi igen sajnálatos tendencia egyértelműen 
visszaigazolódni látszik adatsorainkban, hiszen a magyar általános iskolát látogató 
gyermekek csupán alig több, mint 6,8-15,9%-a származik vegyes házasságból. 

A homogén magyar házasságban élők iskolaválasztási gyakorlata ugyancsak 
nyugtalanító tendenciákat tükröz. Szemben ugyanis azzal, amit a vegyes házasságok 
kapcsán elmondtunk (tehát, hogy magyar iskolába csupán elhanyagolható arányban 
küldik gyermekeiket), a homogén magyar házasságban élő szülők gyerekei 
nagyságrendekkel nagyobb számban vannak jelen a többségi nyelvű iskolák tanulói 
között. E téren a legsúlyosabb a helyzet Erdélyben, ahol a román iskolába járó magyar 
gyerekek több mint fele (54,8%) származik olyan családból, ahol mindkét szülő 
magyar, de közel ugyanez a helyzet a Felvidéken (43,7%), és Kárpátalján (39,5%) is. 

Az iskolaválasztás és az asszimilációs folyamatok kölcsönhatását a családok 
szociális-anyagi helyzete szerint is megvizsgáltuk. Konkrétan arra a kardinálisan 
fontos kérdésre kerestük a választ, hogy a többségi iskolát választó szülők és családok 
társadalmi helyzete milyen mértékben felel meg annak a széles körben elterjedt – ám a 
BFI kutatásain kívül senki által nem vizsgált – sztereotípiának (hiedelemnek), 
miszerint a gyerekek számára való többségi nyelvű iskolaválasztás a jobb megélhetés, 
illetve könnyebb érvényesülés biztosítéka. 

A szülők anyagi helyzetével kapcsolatban bemutatott adatsorok a legcsekélyebb 
mértékben sem igazolták azokat az említett – a többségi iskolaválasztás előnyeihez 
fűződő – sztereotípiákat, melyek több évtizede makacsul tartják magukat a határon túli 
magyarság értékrendjében arról, hogy kisebbségi körülmények között az érvényesülés, 
a szociális biztonság stb. egyik legfőbb követelménye és automatikus biztosítéka a 
többségi nyelvű iskolaválasztás. Az adatainkban tükröződő valós helyzet ezzel 
szemben az, hogy mind a magyar általános iskolát végzett szülők, mind a 
gyermekeiket magyar iskolába járató családok relatíve jobb anyagi körülmények 
között élnek a többségi nyelvű iskolát végzettekhez, illetve többségi iskolát 
választókhoz képest. Következésképpen jelen anyagi helyzetük szempontjából 
számukra nemhogy hátránnyal járt volna, de érzékelhető előnyt jelent, hogy ismereteik 
alapjait az anyanyelvükön sajátították el. 
 A munkapiaci státussal (a munkanélküliség különböző fokozataival) 
kapcsolatos adataink úgyszintén kategorikusan cáfolják azt a hiedelmet, hogy az 
anyanyelvi oktatásban való részvétel automatikus hátrányt, a többségi pedig előnyt 
jelentene a gyermekek életének további alakulása szempontjából. 

Szülői korcsoportok szerint igen éles kontúrok mentén szóródik a fiatalabb (35 
év alatti) és a középkorú (35 év fölötti) szülők iskolaválasztási gyakorlata. Ennek 
lényege, hogy előbbiek az idősebb korosztályhoz képest mindegyik régióban 
egységesen nagyságrendekkel kisebb arányban választanak magyar és nagyobb 
számban többségi iskolát gyermekeiknek. Az említett eltérések relatíve az erdélyi 
korcsoportok között a legcsekélyebbek (mindössze 6%), a többi régióban azonban a 
fiatalabb szülők már 10-15%-kal többen járatják nem magyar iskolába gyerekeiket.  
 Mindez azt jelenti – feltételezve, hogy a családon belüli iskolaválasztási 
gyakorlat továbbra is legalább a jelenlegi szinten fog öröklődni –, hogy a következő 
15-20 éves időszakban (amikorra a jelenleg iskoláskorú gyerekek gyerekei kerülnek 
majd az iskolapadokba) igen nagy valószínűség szerint újabb 10-15%-kal kevesebb 
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határon túli magyar gyerek fog anyanyelvi oktatásban részesülni. Amennyiben 
mindehhez hozzászámítjuk, hogy már napjainkban is mintegy 30-35%-ot tesz ki a 
szlovák, szerb stb. iskolába járó magyar gyerekek részaránya, elmondhatjuk, hogy a 
most bemutatott tendenciának köszönhetően akár már alig több mint egy évtized 
múlva az 50%-ot is megközelítheti, vagy akár meg is haladhatja a többségi iskolát 
látogató határon túli magyar gyermekek aránya. 
 A szociodemográfiai változók szerint utolsóként vizsgált vonatkozásban 
elmondható, hogy a tömb-szórvány lét egyre kevésbé meghatározó az anyanyelvi 
illetve többségi nyelvű iskolaválasztás szempontjából (a székelyföldi mutatók miatt 
Erdélyt leszámítva), ami főként annak az igen negatív tendenciának köszönhető, hogy 
a tömb jellegű alrégiókon belül a másfél évtizeddel korábbi állapothoz képest 
jelentősen megnőtt a többségi iskolát választók részaránya. 

Adataink tehát összességében egyértelműen azt mutatják, hogy a beiskolázási 
gyakorlat terén már a közelmúltban elérkeztünk egy olyan kritikus ponthoz, amelytől 
megfelelő azonnali korrekciók és oktatás(identitás)politikai intézkedések nélkül nem 
lesz lehetséges a visszatérés. A vázolt helyzet abból a szempontból számít még inkább 
vészjóslónak, hogy – amint azt adataink úgyszintén minden kétséget kizáróan 
bizonyítják – az anyanyelvi oktatás nagyfokú eróziója annak ellenére ment végbe az 
eltelt másfél évtizedben, hogy mindezt a hamis sztereotípiák tovább élésén (és 
megszilárdulásán), valamint a családon belüli intergenerációs öröklődésen kívül egyéb 
strukturális tényezők (például szociális-anyagi szempontok) alig, vagy egyáltalán nem 
indokolják. 
 
Az interperszonális (baráti, munkahelyi) kapcsolatok etnikai összetételének 
változása 
 

Ezzel a nagyon fontos strukturális elemmel kapcsolatban annak bemutatását 
végeztük el, hogy a gyermekeik számára különböző nyelvű oktatási intézményeket 
választó szülők úgynevezett informális hálózata (személyes kapcsolatrendszere) 
etnikailag milyen mértékben megosztott, és mindez mennyiben jelenik meg csökkenő, 
vagy növekvő asszimilációs nyomásként az érintettek szempontjából. 
 Az ezzel kapcsolatos adatsorok regionálisan csupán csekély mértékben 
szóródnak, s azt mutatják, hogy a vizsgált másfél évtizednyi időszak alatt az eltérő 
iskolaválasztási gyakorlatot folytató szülők ismeretségi körének etnikai összetétele 
terén kis mértékű elmozdulás tapasztalható a magyar nemzetiségűekkel való 
kapcsolattartás javára.  

Noha a jelzett elmozdulás önmagában nem számottevő mértékű, abból a 
szempontból figyelemre méltó, hogy a szülők közötti magyar interperszonális 
kapcsolatok egy olyan időszakban erősödtek meg – ugyan csupán nagyon kis 
mértékben –, mikor a gyermekek többségi nyelvű iskolába való beíratása növekedett. 
Mindez arra utaló jel, hogy a vizsgált időszakban a baráti/ismeretségi kör hatása az 
iskolaválasztási gyakorlatra relatíve – alig kimutatható arányban – de veszíteni látszik 
korábbi jelentőségéből. Mindez azonban koránt sem jelenti azt, hogy az asszimiláció 
szempontjából egyértelműen pozitív jelenségről van szó. A magyar etnikai elem relatív 
megnövekedése az interperszonális kapcsolatokban ugyanis egyben arra is utalhat, hogy a 
vizsgált időszakban a mindennapi, személyes kapcsolatok szintjén erőteljes befelé 
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fordulás/bezárkózás figyelhető meg a határon túli magyarság körében. Mindennek pedig 
legvalószínűbb kiváltó oka az lehet, hogy a válaszadók a közelmúltban a többségi-
magyar együttélés terén – regionálisan minimális eltérésekkel, ám – döntően negatív 
tendenciákat érzékeltek. 

Az interperszonális kapcsolatok terén tapasztalt tendenciák végeredményben 
arra engednek következtetni, hogy a másfél évtizeddel korábban regisztrált állapothoz 
képest formálisan csaknem mindegyik régióban csökkent a mindennapi személyes 
érintkezésekből fakadó asszimilációs nyomás. Látván azonban a gyermeküket nem 
magyar iskolába járató szülők továbbra is nagyságrendekkel kiterjedtebb kapcsolatait a 
többségi nemzethez tartozókkal az is bizonyos, hogy ez a csökkenés közel sem olyan 
arányú, hogy mindez ne hathatna vissza jelentősen továbbra is az olyan alapvető, a 
nemzeti identitás szempontjából lényegi döntésekre, mint például a gyermek számára 
való iskolaválasztás. 
 
A családon belüli három generációs többségi nyelvismeret változása 
 
 A többségi nyelvtudás terén a vizsgált időszakban némiképpen megnőtt a szegregációs 
távolság a gyermekeiket magyar, illetve többségi iskolába járatók között. Ennek oka, hogy 
míg az utóbbi családokon belül mindhárom generáció nyelvismerete a korábbi magas szinten 
maradt, a magyar iskolát választó szülők és gyerekek esetében relatív csökkenés mutatkozik a 
román, szlovák stb. nyelvtudás szempontjából. Az említett csökkenés azonban korántsem 
bizonyult olyan mértékűnek, melynek alapján fennállna a „nyelvi gettósodás” kialakulásának 
veszélye. A többségi nyelvtudással kapcsolatban regisztrált adatok sokkal inkább azt jelzik, 
hogy a határon túli magyarság továbbra is alkalmasnak bizonyul az eltérő anyanyelvi 
környezethez való alkalmazkodás kritériumának megfelelni. Következésképpen nyelvi 
nehézségek nem jelenthetik akadályát annak, hogy szülőföldjükön a többségi nemzet tagjaival 
egyenrangú életvitelt folytassanak és azonos elbírálás alá kerüljenek. 
 
A családon belüli három generációs nyelvhasználat változása 
 

Miután a családon belüli nyelvváltás különböző stációi jelzik a 
legpregnánsabban az érintettek identitásvesztésének aktuális állapotát – annak várható 
jövőbeli alakulásával együtt –, ez esetben az asszimilációs folyamat egyik 
legkeményebb strukturális vonatkozásával van dolgunk. 

Ezzel kapcsolatban mindegyik régióban azt találtuk, hogy a gyermeküknek nem 
magyar iskolát választó szülők gyermekkori nyelvhasználata egyre inkább előrevetíti 
az anyanyelv háttérbe szorulásának növekvő esélyét. Ez alatt azt értjük, hogy másfél 
évtizeddel ezelőtt a tárgyalt alcsoportba tartozó szülők gyermekkorukban a százas 
skálára transzponált értékmezőben még csupán mintegy 7-13 átlagpontot kitevő 
mértékben beszéltek szüleikkel többségi nyelven, mára azonban ez az arány három 
régióban is számottevően megnőtt (11-22 átlagpontot tesz ki). E téren a szlovák iskolát 
választók mutatói romlottak a legnagyobb mértékben (10 átlagpontot), ám a kárpátaljai 
és vajdasági gyermekkori többségi nyelvhasználat terén is számottevő növekedést 
regisztráltunk. A román, szerb stb. iskolát választó családokon belül tehát nem csupán 
szimplán „öröklődő”, de egyre fokozódó többségi nyelvhasználati gyakorlatról van 
szó. 
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Adataink szerint a magyar iskolát választó családok anyanyelvhasználata ezzel 
szemben gyakorlatilag az előző nemzedékek által megőrzött szinten maradt, ami 
immáron – és nem először – az egzakt adatok alapján bizonyítja az anyanyelvi 
iskolaválasztás kardinálisan fontos identitásmegőrző szerepét. 
 
A családon kívüli (közéleti) nyelvhasználat változása 
 

A vizsgált másfél évtized alatt érdemi változás nem történt sem a magyar, sem a 
többségi iskolát választó szülők közvetlen környezetükkel való nyelvi 
kommunikációja terén. Szomszédjaikkal, ismerőseikkel többségi nyelven továbbra is 
leginkább a vajdasági és erdélyi szerb, illetve román iskolát választók érintkeznek, az 
ugyanebbe a kategóriába tartozó felvidéki szülők körében pedig tovább nőtt a 
környezetükkel szlovákul kommunikálók részaránya. Ebből a szempontból továbbra is 
a kárpátaljaiak asszimilációs érintettsége tűnik a legcsekélyebbnek, akik mindkét 
szülői alcsoport tekintetében alig 20-28 átlagpontnyi arányban tartják a kapcsolatot 
ukrán nyelven szomszédjaikkal és ismerőseikkel. 
 A nagyságrendileg relatíve változatlan állapot mindazonáltal azt igazolja, hogy 
az informális kapcsolatokban használt nyelvi kommunikációs szegregációs fok 
szilárdan rögzült a másfél évtizeddel ezelőtt regisztrált szinten. Mindez azonban 
csupán abból a szempontból mondható kevésbé negatív tendenciának, hogy a vizsgált 
vonatkozásban számottevően nem romlott a helyzet. Valójában ugyanis az 
identitásvesztés szempontjából éppen az idézett, hosszú távon megszilárdult 
erővonalak jelzik az asszimiláció erőterének visszafordíthatatlanságát a határon túli 
magyarság igen számottevő rétegeinek körében. 
 Az előbbi tendenciát igazolják a közéleti nyelvhasználat olyan intézményes 
szintjeivel kapcsolatban regisztrált adataink is, mint például a munkahelyen való 
verbális kommunikáció. A nem magyar iskolát választó szülők például 
munkahelyükön annak ellenére használják a szerb, ukrán stb. nyelvet a korábban mért 
magas szinten, hogy munkatársaik között jelenleg több a magyar nemzetiségűek 
aránya, mint 15 évvel ezelőtt. 

A határon túli magyarság közéleti nyelvhasználatának igazi fokmérője, hogy 
milyen mértékben használ(hat)ják anyanyelvüket hivatalos ügyeik intézése során. E 
téren adataink nem sok pozitív változást tükröznek: anyanyelvüket a hivatalokban 
legkevésbé továbbra is a vajdasági magyarok használják, valamint az erdélyi román 
iskolát választók (mindannyian a 15 évvel ezelőtt mért 65-75 átlagpontnyi szinten).  
 A másik két régióban a korábbi állapothoz képest lényegesen eltérő 
tendenciákat regisztráltunk: amíg a kárpátaljaiak körében 13 átlagponttal nőtt a 
hivatalokban ukránul beszélők részaránya, a felvidékiek esetében 8 átlagpontos 
csökkenés mutatkozik a szlovák nyelven való ügyintézés terén. 

A családon kívüli nyelvhasználattal kapcsolatos adataink végeredményben tehát 
azt mutatják, hogy a vizsgált közösségek tagjainak közéleti nyelvhasználata terén az 
elmúlt másfél évtizedben tovább nőtt a távolság a gyermekeiket magyar, illetve 
többségi iskolába járató rétegek között. Az előbbiek mindegyik vizsgált vonatkozásban 
kevésbé kommunikálnak többségi nyelven, mint tették azt 15 évvel ezelőtt. Ami 
egyfelől arra utaló jel, hogy kellő akarat és elkötelezettség esetén – noha egyre szűkülő 
kereteken belül – adott a lehetőség az anyanyelvhasználat szinten tartására. Az 
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identitásukat inkább megőrző rétegek relatíve csökkenő többségi nyelv használatának 
másik kiváltó oka viszont az, a már egyéb összefüggésben említett fejlemény is lehet, 
mely szerint a vizsgált időszakban a személyes kapcsolatok etnikai összetétele terén 
jól kivehető befelé (a magyar etnikai elem irányába való) fordulás figyelhető meg a 
határon túli magyarság kevésbé asszimiláció érintett tagjai körében. 

Ami a nyelvváltás felé inkább orientálódó asszimiláns alcsoportokba tartozók 
közéleti nyelvhasználatát illeti, idősoros adataink azt mutatják, hogy körükben 1996-
hoz képest drasztikus mértékben nem nőtt tovább a többségi nyelv használata. Az 
azonban, hogy a többségi iskolát választók a családon kívüli személyes, illetve 
intézményes kapcsolataikban továbbra is a korábban mért igen magas szinten 
használják a többségi nyelvet nem hagy kétséget afelől, hogy az említett asszimiláns 
rétegekhez tartozók eredeti identitásukhoz való visszatérése mindegyik régióban 
reménytelen, s akár igen rövid idő kérdése, hogy teljes beolvadásuk bekövetkezzék. 
 
A kulturális aktivitás változása 
 

Az anyanyelven való olvasás a vizsgált szülői alcsoportok döntő többségében a 
másfél évtizeddel korábbi szinthez képest nagyságrendekkel csökkent. Mindez még 
annak ellenére is határozottan negatív fejleménynek tekinthető, ha a vizsgált 
időszakban az elektronikus kereskedelmi média megjelenése következtében az előző 
időszak olvasási szokásai feltehetően általában is jelentősen háttérbe szorultak, 
függetlenül az etnikai vonatkozásoktól. 

Adataink azt jelzik, hogy míg a nemzeti identitásuktól már részben, illetve teljesen 
elfordulók a többségi kultúrához való kapcsolódásukat vagy a korábbi szinten tartják, vagy 
tovább erősítik azt, addig az iskolaválasztásuk terén még organikus identitásukat őrző 
rétegeket az anyanyelvi kultúrájuktól való egyre növekvő mértékű elfordulás jellemzi. 

Ami a határon túli magyar gyerekek anyanyelvi kulturális aktivitásának 
alakulásával kapcsolatos mutatókat illeti, ezek főként abból a szempontból mondhatók 
egyértelműen negatívnak, hogy a magyar kulturális aktivitás drasztikus csökkenése 
elsősorban nem a többségi, hanem a magyar almintába tartozó – tehát egyelőre még az 
anyanyelvi oktatást választó – szülők gyermekeinek gyakorlatát jellemzi. Mindez a 
kutatás egyéb vonatkozású eredményeinek tükrében sajnos nem mondható váratlan 
tendenciának, ám tény, hogy a többségi iskolát választó családok gyermekeinek 
anyanyelvi kulturális aktivitása az elmúlt másfél évtizedben nem, vagy alig csökkent 
tovább. Szemben a magyar almintába tartozók gyerekeivel, akik jelenleg már 
nagyságrendekkel kevésbé olvasnak magyar könyveket és ifjúsági kiadványokat, mint 
tették azt a másfél évtizeddel korábban úgyszintén magyar általános iskolába járó 
elődeik. 

A gyermekek kulturális aktivitásával kapcsolatos adatsorok végeredményben 
egyöntetűen azt jelzik, hogy egy újabb nemzedékváltás esetén (akár 10-15 éven belül) 
az anyanyelvi kultúrához való, jelenleg is már több mint kritikus szintre süllyedt 
viszony hasonló nagyságrendű gyengülése (a mostani gyerekek általi leendő utódaikra 
való„átöröklése”) immáron valóban végérvényesen megrendítheti a határon túli 
magyarság nemzeti identitását. 

A kulturális aktivitással kapcsolatban regisztrált adatainkról végeredményben 
elmondható, hogy a különböző, magyar-, illetve többségi-orientált szülői és gyermek 
alcsoportok körében mért szegregációs olló az elmúlt évtized során nem várt 



 125 

mértékben összezárult. Az egymáshoz közelítő értékek azonban baljós tendenciát 
tükröznek, hiszen mindez arra vezethető vissza, hogy elsősorban az iskolaválasztásuk 
szerint „magyar” almintákba tartozók és gyerekeik magyar nyelvű kulturális aktivitása 
terén ment végbe a vizsgált időszakban megdöbbentő arányú visszaesés. 
 
Az asszimilációs folyamatot meghatározó tudati dimenziók és identitástípusok 
változása 
 
Az iskolaválasztással kapcsolatos sztereotípiákhoz való viszony változása 
 

A többségi iskolaválasztással kapcsolatos legelterjedtebb „közhiedelmek” – az 
anyanyelvi oktatás szempontjából negatív attitűdök – szerint az utódok érvényesülésének és 
sikeres beilleszkedésének kizárólagos feltétele a többségi nyelven történő oktatásban való 
részvétel. Adataink a vizsgált meggyőződés kiemelkedően magas dominanciáját mutatják 
(regionális megoszlásban 84-94 átlagpont körül) a gyermekeiket nem magyar iskolába járatók 
alcsoportjában, akik ugyancsak mindegyik vizsgált régióban 80 pont körüli arányban 
választották továbbra is a „tanuljon minden tantárgyat többségi nyelven a gyerek, hogy jobban 
érvényesülhessen” opciót. A többségi iskolát választók tehát mindegyik régióban továbbra is 
a korábban regisztrált igen magas szinten azonosulnak az ukrán, szlovák stb. oktatás mellett 
szóló sztereotípiákkal. Következésképpen a többségi almintákba tartozó szülők 
meggyőződése a vizsgált vonatkozásban a másfél évtizeddel ezelőtt mért szinten 
stabilizálódott, annak ellenére, hogy valós tapasztalatok (például saját anyagi-szociális 
helyzetük) mindezt továbbra sem indokolják. Végeredményben tehát a szerb, szlovák 
stb. iskolát választók döntésük „megideologizálása” tekintetében elbizonytalanodásra 
utaló jeleket nem mutatnak. Ezt a tendenciát még inkább megerősíti, hogy a többségi iskolát 
választók nem csupán saját elveik mellett állnak ki, de egyben az anyanyelvi oktatás mellett 
szóló érveket (sztereotípiákat) a másfél évtizeddel korábbihoz képest sokkal számottevőbb 
arányban utasítják el. 

A gyerekeiket magyar iskolába járató szülők döntéseinek hátteréül szolgáló 
sztereotípiákhoz való viszony ezzel szemben csaknem mindegyik régióban jelentősen 
módosult. Egyfelől számottevően csökkent körükben az azzal való egyetértés mértéke, 
hogy a többségi nyelvű iskola alapvetően segítené gyerekeiket a beilleszkedésben, 
illetve érvényesülésben. Mindezt önmagában tekinthetnénk akár az eredeti identitás 
megőrzésének irányába tett pozitív elmozdulásnak is, ám körükben ugyancsak 
csökkent a saját – magyar iskola melletti – döntésüket igazoló sztereotip érvelések 
támogatottsága is („tanuljon az anyanyelvén”, „magyar iskolában is megfelelően 
megtanul szlovákul, szerbül stb.”, „személyisége csak anyanyelvi alapokon fejlődhet 
károsodás nélkül”). Mindez abból a szempontból mondható problematikusnak, hogy 
tizenöt évvel ezelőtt a magyar iskolát választó – különösen pedig a magyar iskolát 
végzett – szülők elkötelezettsége az anyanyelvi oktatás mellett még mindenütt 
meghaladta azt a szintet, amennyire a gyermeküket többségi iskolába járató szülők 
saját döntésüket visszaigazolták a többségi iskola mellett érvelő sztereotípiák 
tekintetében. Abban tehát, hogy jelenleg a magyar almintákba tartozók 
iskolaválasztásuk iránti elkötelezettsége a többségi iskolát preferálók esetében mért 
szintre (Erdély), vagy az alá csökkent (Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság), annak jelét 
kell látnunk, hogy a magyar oktatás mellett kiállók meggyőződése (pozitív 
attitűdökhöz való viszonya) a vizsgált időszakban jelentősen meggyengült a szlovák, 
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ukrán stb. iskolát választók saját döntésük iránti magas fokú elkötelezettségét 
megőrzőkhöz képest.  

Az említett, erőteljesen identitásvesztő tendencia (a pozitív sztereotípiákhoz 
való viszony gyengülése és a negatívoké erősödése) mindenképpen fontos fokmérője 
és egyben komoly figyelmeztető jele lehet az asszimilációs érintettség várható 
fokozódásának. Az iskolaválasztást tudati szinten alapvetően meghatározó „hétköznapi 
hiedelmek” változásával kapcsolatban konklúzióként elmondható: a tárgyalt 
sztereotípiákhoz való viszony terén a többségi iskolaválasztás melletti sztereotip érvek 
dominanciája egyértelműen növekvő tendenciát mutat. Az anyanyelvi oktatás mellett 
szóló sztereotípiák viszont immáron nem csupán az asszimiláció szempontjából 
érintettebb (asszimiláns) rétegek, hanem a másfél évtizede még szilárd nemzeti 
elkötelezettségű, gyermekeik számára magyar iskolát választó szülők körében is 
számottevően veszítettek döntésbefolyásoló hatásukból. 
 
A nemzeti identitástípusok változása 
 
 A nemzeti identitáselemekhez való viszony változása terén ugyan régiónként 
számottevő aránybeli eltéréseket is tapasztaltunk, ám mindez nem változtat azon, hogy 
a főbb tendenciák mindenütt egyértelműen a nemzeti gyökerek meggyöngülését, 
illetve a konform/asszimiláns magatartás jelentős mértékű megerősödését mutatják. 
Ennek példáját láthatjuk abban, hogy a pozitív nemzeti identitáselemek gyengülése 
nem csupán a többségi iskolát választók almintáját jellemzi, hanem a gyerekeiket 
magyar iskolába járatókat is. Ez utóbbi tendencia immáron sokadszor igazolja azt a fő 
veszélyt, hogy az asszimiláció valódi tartalékát elsősorban nem a már részben 
asszimilálódott, hanem a jelenleg még nemzeti identitásuk mellett különböző fokon 
kitartó rétegek alkotják. Identitásuk relatív szilárdságát többek között éppen az egyre 
szakadozó pozitív identitáselemektől való elfordulás jellemzi. 

E téren a leginkább vészjósló tendenciát a felvidéki, gyerekeiket szlovák 
iskolába járató szülők identitásával kapcsolatban tapasztaltunk, amely már 
napjainkban az asszimilációs folyamat legvégső határát jelzi. Ez a stádium nem 
értékelhető másként, hiszen esetükben immáron mind az identitást megtagadó, mind a 
konform elemekkel (kiugró mértékben az utóbbiakkal) való egyetértés foka 
meghaladja a nemzeti identitáshoz való pozitív attitűdök mértékét. Ezzel az érintett 
réteg körében – szociológiai értelemben – gyakorlatilag már napjainkra végérvényesen 
lezárultnak tekinthető a beolvadási folyamat. 
 
A vendégmunka-vállalás és migrációs potenciál hatása az asszimilációs 
folyamatokra 
 

A migrációs burok (külföldön tartózkodó családtag, rokon, barát; ismerős) 
tekintetében nem mutatható ki számottevő eltérés az asszimilációs érintettség 
szempontjából egyébként igen sok tekintetben eltérő életstratégiát követő magyar-
többségi alcsoportok gyakorlata között. Ezzel kapcsolatos adatsoraink – igen meglepő 
módon – régiónként mind a magyar, mind a többségi iskolát választók körében 
nagyságrendileg közel ugyanakkora külföldi vendégmunka előzményekről 
tanúskodnak: Erdélyben és a Felvidéken néhány százalékponttal a többségi, 
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Kárpátalján és a Vajdaságban pedig a magyar almintákba tartozók családi, rokoni 
körében található több külföldön munkát végző személy. 

Mindazonáltal az a tény, hogy a határon túli magyarság körében az iskoláskorú 
gyerekekkel rendelkező családok immáron nem kevesebb, mint 40-50%-a érintett 
valamilyen formában és fokon a külföldön való jövedelemszerzésben, igen aggasztó 
tendenciát rejt a szülőföldről való elvándorlás várható eszkalációja szempontjából. 

A munkaerő-migrációval kapcsolatban a leglényegesebb fejlemény, hogy a 
vizsgált határon túli magyar közösségek tagjainak külföldi munkaerő-migrációs 
gyakorlata egy igen lényeges ponton, a célországok tekintetében alapvetően 
átstrukturálódott. A jelenlegi állapotot az jellemzi, hogy mind a migrációs burok, mind 
a potenciális elvándorlás várható irányával kapcsolatban a nyugat-európai országok 
masszív dominanciája érvényesül Magyarországgal, mint célországgal szemben. 
Különösen érvényes mindez – Kárpátalját kivéve, ahol továbbra is Magyarország 
maradt a fő célország – a külföldön munkát vállaló családtagokkal rendelkező, 
gyermekeiket többségi iskolába járató szülői alcsoportok esetében, akik 10-20%-kal 
nagyobb arányban (összességében 60 és 70% között) rendelkeznek nyugat-európai 
migrációs burokkal, és kívánnak maguk is ezekben az országokban munkát vállalni, 
mint azt a hasonló kategóriába tartozó magyar almintát alkotók esetében tapasztaltuk. 

Miután a kilencvenes évektől az elmúlt évtized közepéig a vendégmunka 
vállalás céliránya terén még az anyaország élvezett csaknem kizárólagos prioritást, az 
e téren gyökeresen megváltozott jelenlegi helyzet alighanem igen széles rétegek 
körében alapjaiban befolyásolja majd a munkaerő-migrációhoz (is) köthető 
identitásváltási folyamatokat. Amíg ugyanis a magyarországi vendégmunka 
dominanciája érvényesült, a határon túlról érkezők nem szakadtak ki anyanyelvi 
közegükből (az etnikailag vegyesen lakott, vagy erősen szórványterületekről jövők 
számára pedig nemzeti identitásuk megőrzése szempontjából egyértelműen pozitív 
közeget jelentett az anyaországi jelenlét), a nyugat-európai országokba irányuló 
tömeges munkaerő-migráció esetében a helyzet ennek épp ellenkezője. Azzal ugyanis, 
hogy az érintett munkavállalók hosszabb-rövidebb ideig idegen nyelvi környezetben 
kényszerülnek folytatni az életüket, anyanyelvükhöz, illetve nemzeti kultúrájukhoz 
való kötődéseik tovább gyengülése várható. Különösen érvényes mindez az 
asszimiláció által már szülőföldjükön is érintettebbnek bizonyult asszimiláns rétegek – 
leginkább a többségi iskolát választók, illetve a vegyes házasságban élők – esetében, 
akiknek megrendült anyanyelvhasználata Nyugat-Európában a kompakt idegen nyelvi 
környezet hatására végképp a teljes nyelvváltás fázisába torkollhat. 

A vizsgált vonatkozásban tehát a munkaerő-migráció megváltozott céliránya és 
növekvő nagyságrendje tehát igen nagy valószínűség szerint már a közeljövőben 
számottevő asszimilációs hullámot gerjeszthet, ami viszont fokozódó identitásvesztést 
generálhat a határon túli magyarság körében. 
 
Az asszimiláció és a közéleti értékrend kölcsönhatása 
 

Az asszimilációs folyamatokat meghatározó strukturális és tudati háttér okokat 
eddig az egyéni, illetve családi identitásvesztés dimenziói mentén vizsgáltuk. Legalább 
ennyire fontos azonban annak megismerése is, hogy az előzőekben feltárt folyamatok 
milyen fokú roncsolódásban öltenek testet a határon túli magyarság közösségi léte 
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szempontjából. Az említett folyamatokat ugyanis erős kölcsönhatások jellemzik: a 
nyelv- és kultúraváltás egyéni/családi szintű – mint láttuk, bizonyos rétegek körében 
nemzedékeken átívelő – növekedése automatikusan maga után vonja a közösség 
organikus tartópilléreinek (intézményes struktúrájának, a civil és politikai 
érdekvédelemnek, a kulturális intézményrendszereknek stb.) meggyengülését, amely 
visszahatván a személyes életviszonyokra, további, egyre fokozódó asszimiláns 
magatartást generál az érintettek körében.  
 Ebben az értelemben tehát okunk van azt feltételezni, hogy az egyéni mellett – 
azzal szimbiózisban – létezik egy kollektív identitásvesztési folyamat is, amelynek 
ugyancsak különböző fokozatai lehetségesek.  
 
A közéleti érdeklődés változása 
 

A többségi iskolát választó szülőket az anyanyelvi oktatást preferálókhoz képest 
megdöbbentő mértékű elfordulást jellemzi a tágabb közösség ügyeitől, akiket 
Erdélyben és Kárpátalján 15-15, a Felvidéken 19, a Vajdaságban pedig 23 átlagponttal 
érdekli kevésbé közösségük helyzetének alakulása, mint másfél évtizeddel ezelőtt. 
Mindez azt jelenti, hogy az érdektelenség immáron három régióban (Erdély, Felvidék, 
Vajdaság) nagyobb súllyal van jelen, és a kárpátaljai többségi iskolát választók 
körében is csaknem eléri az 50 átlagpontot. 

Ezek az egyértelmű tendenciák világosan jelzik az egyéni identitásvesztés 
súlyosan negatív következményeit a közösségi lét szempontjából. Azt a folyamatot, 
melynek a végén az asszimiláció betetőzéseként végbemegy az egyénnek nemzeti 
közössége keretei közül való végleges kiszakadása. 
 
Szülőföldön való diszkrimináció, a magyarellenes atrocitások és az asszimiláció 
kölcsönhatása 
 

A határon túli magyarságot ért hátrányos megkülönböztetés sokasodó jelei már 
önmagukban is számottevően fokozódó asszimilációs magatartást (beilleszkedési 
kényszert) generálhatnak. Legnagyobb fokú diszkriminációt a magyar iskolát választó 
felvidékiek és a kárpátaljaiak éreznek (egyaránt 23 átlagpont), mögöttük alig 
lemaradva következnek a vajdaságiak (19), legkevésbé pedig az erdélyiek érzik azt, 
hogy hátrányos megkülönböztetésben van részük (14 átlagpont). A gyermeküket 
többségi iskolába járató szülők ennél nagyságrendekkel (7-10 átlagponttal) értékelték 
kevésbé súlyosnak a környezetükben előforduló magyarellenes diszkrimináció 
jelentőségét. Mindennek paradox módon az az oka, hogy a diszkrimináció valós 
nagyságrendjét az érintett asszimiláns rétegek tagjai éppen organikus nemzeti 
identitásuk különböző fokú meggyengülése/feladása következtében egyre kevésbé 
érzik hátrányos megkülönböztetésnek. 
 
Asszimiláció és az autonómiaformákhoz való viszony 
 

Az autonómia támogatása tekintetében a két végpontot a felvidékiek és a 
vajdaságiak képviselik: míg az előbbiek extrém arányban elutasítók az autonómia 
bármely formájával kapcsolatban (almintánként 23-36%-ban), utóbbiak között 
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mindössze 2,4%-ot tesz ki mindkét mind a magyar, mind a szerb almintán belül azok 
részaránya, akik szerint „egyáltalán nincs szükség autonómiára.” Erdélyben a szokásos 
köztes állapotot találtuk, ahol azonban a román iskolát választók meglepően 
tekintélyes része (21,5%-a) bizonyult elutasítónak az autonómiával szemben. Ehhez 
képest az ukrán iskolát preferálók között nem éri el a 10%-ot az elutasítók részaránya. 

Az autonómiával szembeni nagyfokú bizalmatlanság már önmagában is 
kellőképpen jelzi, hogy – a Vajdaságot kivéve – a határon túli magyar lét egyik 
legneuralgikusabb szegmensével van dolgunk, amit tovább súlyosbít a kérdéssel 
kapcsolatban válaszolni nem tudók, vagy nem kívánók megdöbbentően magas 
részaránya. E téren ugyancsak a többségi iskolát választók felülreprezentáltak: 
leginkább a felvidékiek (47,9%) és a kárpátaljaiak (44,9%), ám az erdélyiek és 
vajdaságiak is 30-30%-ban nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 

Az asszimiláns határon túli magyar rétegek tehát elsöprő mértékben bizonyultak 
autonómia ellenesnek. Körükben az elutasítók és bizonytalanok együttes részaránya a 
Felvidéken 84%-ot(!) tesz ki, ami azt jelenti, hogy a szlovák iskolát választók között 
mindössze 16%-nyi olyan magyar szülő akad, aki támogatná az autonómia bármelyik 
formáját. A támogatók aránya Erdélyben és Kárpátalján is 50% alatt marad, és csupán 
a Vajdaságban éri el csaknem a 70%-ot a szerb iskolát választók pozitív viszonya az 
autonómiához (ezen belül döntően a multietnikus össz-vajdaságihoz). 

Az autonómiával kapcsolatban tehát az identitásvesztéshez való viszony 
különböző (strukturális és tudati) háttér okai kapcsán eddig megismert nagyfokú 
megosztottság azért jellemző kevésbé, mert mind a magyar, mind a többségi almintába 
tartozó szülők értékorientációját – noha különböző mértékben, de – egyaránt inkább az 
önrendelkezés megteremtésével szembeni távolságtartás, óvatosság és elutasítás 
jellemzi. 

Az önrendelkezés melletti személyes kiállás terén még az előbbinél is 
negatívabb hozzáállást regisztráltunk. Mindez természetesen mindenütt elsősorban a 
többségi iskolát választókra jellemző, akiknek körében mindegyik régióban 
lényegesen többen utasították el (vagy/és bizonyultak érdektelennek) egy, az 
autonómia érdekében történő regisztrációs listára való felvételüket, mint a 
gyermekeiket magyar iskolába járató szülők. A legmegdöbbentőbb adatot ezzel 
kapcsolatban a Felvidéken regisztráltuk: az asszimiláns felvidéki magyar rétegek 
körében tízből csupán egyetlen egy(!) szülő vállalná az említett listára való felvételét, 
emellett pedig öt elutasítaná, négy pedig nem tudna dönteni a kérdésben. 

Az utóbbi adatsor nem csupán az asszimiláció pusztító hatását szemlélteti a 
közösségi szintű identitásőrzés és érdekvédelem szempontjából, de a vizsgált nemzeti 
közösségek jövőbeli helyzetének alakulása tekintetében is paradox állapotot tükröz. 
Ennek lényege, hogy noha az autonómia megteremtése lehetne a legfőbb biztosíték a 
magyarok lakta régiókban élők nemzeti identitásának megerősítésére, illetve az 
asszimiláció megfékezésére, éppen az önrendelkezés felvállalásától való félelem 
látszik elfordítani egyre szélesebb rétegeket – sajnálatosan beleértve a gyerekeik 
számára magyar iskolát választók számottevő részét is – a közösségi érdekérvényesítés 
ügyének támogatásáról. 

Az említett paradoxon lényege tehát, hogy noha az asszimiláció megállításának 
feltétele az autonómia kivívása lehetne, ám megteremtésének legfőbb akadályát maga 
az asszimiláció jelenti. 
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A kettős állampolgárság iránti igények az asszimilációs érintettség szerint 
 
 Ezzel kapcsolatban az asszimilációs érintettség szerint általános szinten 
kevésbé, az állampolgárság iránti konkrét igények terén viszont igen jelentősen 
szóródó hozzáállásokat regisztráltunk. 

Ami a törvény meghozatalával kapcsolatos általános reakciókat illeti, a magyar, 
illetve többségi alminták szerint három régióban kiemelkedően magas, emellett pedig 
egymáshoz meglepően közeli pozitív fogadtatást mértünk. Ez az arány Erdélyben, 
Kárpátalján és a Vajdaságban 82-95 átlagpont között mozog, miközben a többségi 
iskolát választók csupán alig néhány átlagponttal mutatkoztak kevésbé elégedettnek a 
magyar almintát alkotókhoz képest. A Felvidéken viszont a szlovák iskolát választók 
körében alig haladja meg az 50 átlagpontot a törvény megszületésével egyetértők 
részaránya, és a gyermekeiket magyar iskolába járatók körében is csupán 73 
átlagpontnyi támogatásról beszélhetünk. 
 A magyar állampolgárság iránti konkrét igényekkel kapcsolatban újra a 
felvidéki adatsorok bizonyultak a többi régióhoz képest atipikusnak és egyben 
súlyosan kiábrándítónak. Mindez a szlovák és magyar almintát alkotó szülőkre 
egyaránt vonatkozik, hiszen a szlovák iskolát választók körében csupán 7,3% kíván 
élni a magyar állampolgárság megszerzésével, miközben kétharmaduk kategorikusan 
elutasította a kérelmezés lehetőségét és 30%-uk bizonyult döntésképtelennek. 
Mindennél nem sokkal kedvezőbb a felvidéki magyar iskolát választók hozzáállása 
sem: az összes régió magyar almintáit tekintve egyedül esetükben haladja meg mind az 
elutasítók, mind a bizonytalanok részaránya az állampolgárságot kérelmezni 
kívánókét. Végeredményben pedig csupán alig több mint minden negyedik felvidéki 
magyar iskolát választó szülő szándékozik felvenni a magyar állampolgárságot. 
 A magyar állampolgárság kérelmezésével kapcsolatban a többi régióban 
alminták szerint diametrálisan eltérő hozzáállást regisztráltunk. Ennek lényege, hogy a 
magyar iskolát választó szülők mindenütt 15-25%-kal nagyobb arányban kívánják 
kérelmezni az állampolgárságot, mint a többségiek. Legnagyobb részt az erdélyiek és a 
vajdaságiak (egyaránt 77%), míg Kárpátalján 50%-ban. 

Ezek a megoszlások végeredményben világosan jelzik, hogy a magyar 
állampolgársághoz való hozzájutás lehetősége a többségi iskolát választó rétegek 
esetében a Felvidéken egyáltalán nem, másutt pedig csupán elhanyagolható mértékben 
járhat eddigi asszimiláns magatartásuk lefékeződésével, illetve visszafordításával. A 
gyermekeiket anyanyelvi oktatásban részesítők szempontjából viszont a magyar 
állampolgárság megszerzése alighanem jelentős identitásmegőrző funkciót tölthet be, 
elsősorban Erdélyben és a Vajdaságban. 
 

******** 
 
 A határon túli magyarság körében zajló asszimilációs folyamatok másfél 
évtized alatt bekövetkezett változásairól, aktuális helyzetéről, valamint jövőbeli 
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kilátásairól szóló kutatási jelentésünkben vázolt főbb tendenciákat végezetül a 19. 
táblázat összehasonlító adatsorai segítségével szemléltetjük.61 

Az elemzésünk fő célkitűzéseként megfogalmazott kérdésre – a határon túli 
magyarság az egyes régiók szerint vajon milyen mértékben alakít ki azonos, illetve 
eltérő reakciókat a közösségüket és családjukat érő folyamatos asszimilációs nyomásra 
– a választ több, a vizsgált közösségek differenciált társadalmi viszonyait, valamint az 
azon belüli erőtereket tükröző szinteken kerestük. A 15. táblázatban látható – 
kutatásunk tematikai egységei szerint összegzett és összehasonlított – töréspontok azt 
mutatják, hogy az egyes határon túli magyar közösségek tagjai több vonatkozásban is 
azonos irányú, ám intenzitását tekintve eltérő stratégiák mentén viszonyulnak a 
nemzeti identitásuk megőrzése szempontjából rájuk nehezedő mindennapi 
kihívásokhoz.  
 

                                                
61 A 15. táblázatban szereplő értékek nem statisztikai módszerrel (például regresszió-
analízissel) számított egzakt arányosságokat jelölnek, hanem az elemzésbe bevont – és a 
tematikus fejezetekben részletes adatsorok alapján tárgyalt – összes említésre érdemes 
tendencia szakmai megítélés alapján meghatározott dimenzióit tartalmazzák. Erre az 
összefoglaló módszerre (segédeszközre) az eddig elemzett szertágazó tendenciák és 
következtetések könnyebb – noha igen leegyszerűsített – áttekinthetősége kedvéért esett a 
választásunk. Amelyben a kutatási jelentésben tárgyalt tendenciákat aszerint láttuk el 
különböző fokozatú pozitív, illetve negatív előjellel, hogy azok a vizsgált közösségek 
fennmaradása és a válaszadók organikus identitásának megőrzése szempontjából mennyire 
tekinthetők konstruktív, vagy destruktív komponenseknek. Ilyen értelemben az asszimilációt 
fékező tényezőket plusz, az azokat erősítőket pedig mínusz értékekkel jelöljük. Az 
asszimiláció alakulása szempontjából semleges időbeli változások esetében nulla értéket 
használtunk. 


