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Buktatók és kiutak a magyar 
oktatásban
CSETE ÖRS – PAPP Z. ATTILA – SETÉNYI JÁNOS: KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ 

EZREDFORDULÓN. IN: BITSKEY BOTOND (SZERK.): HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG A 21. SZÁZADBAN, 

BUDAPEST, 2010, KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL. 269.O. 

Bár e recenzió tárgyát a fenti tanulmány képezi, röviden szólnom kell a kötetről is, amelyben megje-
lent. Sólyom László köztársasági elnök már 2005-ben, első elnöki beszédében felhívta a figyelmet 
arra, hogy „a határon túli magyarok kérdésében tudás nélkül a puszta érzelmi hozzáállás könnyen tévútra vezet” 
(8. old.). Ezért 2006 és 2008 között egy olyan ötszöri találkozóból álló konferenciasorozatot szerve-
zett, amelynek épp a „tudományos alapossággal, másrészt mindennapi tapasztalatok alapján” (9. old.) történő 
megismerés volt a célja. A konferenciákon (először csak) határon túli szakemberek és (később már) 
magyarországiak közösen vázolták fel a kisebbségi magyar közösségek életének egyes területeit 
érintő tényképüket/véleményüket. A legfontosabb területekről külön tanulmányok is születtek. 
Bizonyára senkit sem lep meg, hogy az oktatásügy a legégetőbb tematikák közé soroltatott, s épp 
ennek köszönhetően olvasható a kötetben a Csete–Papp Z.–Setényi szerzőcsapat írása. 

A tanulmány hat részből áll. Az első részben (Demográfiai, iskolázottsági adottságok és az iden-
titás szerepe az oktatásban) a szerzők a Kárpát-medencei magyarok számának, valamint iskolá-
zottsági szerkezetének alakulását dokumentáló statisztikai adatokat vonultatnak fel, rámutatva a 
népességszám és az oktatási rendszer keretei közötti összefüggésre. A nemzetiségi iskolák léte-
zésének elsődleges feltétele ugyanis az, hogy létezzen olyan népesség, amely ezeket az iskolákat 
igényli és megtölti. Ahol fogynak a magyarok, ott a magyar iskolák is leépülnek. Márpedig a statisz-
tikák és a becslések azt mutatják, hogy Ausztria kivételével az elkövetkező évtizedekben a magyarok 
száma mindenhol csökkenni fog. De csökkenni fog az adott országok lakosságán belüli részarányuk 
is, mivel a magyarok fogyása intenzívebb, mint a többségi nemzeteké. S a komor jövőképnek ezzel 
még mindig nincs vége: a megmaradó magyarok korstruktúrája is kedvezőtlenül alakul, 2050-ben 
31–37 százalékukat a 60 év felettiek fogják alkotni. Mindez nem sok jót jósol a magyar oktatásügynek. 

A magyarok fogyásának problematikája óhatatlanul a nemzeti identitás kérdésköréhez vezet. Ezt 
a szerzők sem kerülhették ki, bár a 42 oldalas tanulmányból csupán másfél oldalt szentelnek neki, 
annak ellenére, hogy elmondásuk szerint a kisebbségi magyar kutatók leggyakoribb kutatási témája 
a nemzeti identitás (hozzá kell tennem, nem azért, mert ennyire szűk és monotematikus a tudo-
mányos érdeklődésünk, hanem azért, mert tudjuk, hogy a magyarok fogyásának esetleges megál-
lítását (?) illetően ez a legeslegfontosabb téma). Mindezek ellenére a szerzők feltehetőleg azért sem 
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foglalkoznak behatóbban a nemzeti identitás és az oktatás összefüggésének kérdéskörével, mert 
szerintük ez „empirikus szinten valójában nehezen megragadható” (130. old.). Ezzel a véleménnyel nem 
értek egyet, sőt úgy gondolom, a nemzeti identitás csakis empirikus eszközökkel ragadható meg. 
A magukat magyarnak vallók, illetve a magyar anyanyelvűek különválasztása, amivel a tanulmány 
írói szerencsére csak röviden foglalkoznak, viszont tényleg sehova sem vezet. Nemcsak azért, mert 
a magyar anyanyelvű, de magukat nem magyarnak vallók számára a magyar oktatás, legalábbis 
Szlovákiában, „veszett fejsze nyele” (ezt egyébként maguk a szerzők is megállapítják), hanem azért 
is, mert az oktatásügyi (és egyéb) politikusok számára magyar iskolát „kikényszerítő” ereje csupán a 
magukat hivatalosan is magyarnak vallók statisztikájának van. 

A második rész (Határon túli magyar oktatási rendszerek: jogi keret, munkaerő-piaci relevancia) 
bevezető gondolata: a kisebbségi oktatás a nemzeti identitásmegőrző funkción kívül szolgáltató 
funkciót is be kell, hogy töltsön, mégpedig abban az értelemben, hogy a magyar iskolák által nyúj-
tott képzéseknek összhangban kell lenniük a munkaerő-piaci igényekkel. Kérdés, hogy képesek-e 
erre. A tanulmány második részében ezután a Kárpát-medencei köz- és szakoktatási rendszerek 
összehasonlítása következik, egészen konkrétan: a jogi háttérrel, a finanszírozással, a szakoktatási 
rendszerek munkaerő-piaci relevanciájával, majd a kisebbségi szakoktatás országonkénti sajátos-
ságaival, és a felsőoktatás közös elemeivel foglalkoznak a szerzők. Teszik ezt megfelelő részletes-
séggel, leginkább a kisebbségi szerzők munkáira támaszkodva. Sajnos, némely munkák bizonyos 
témakörök tekintetében már részben elavultak (ez is jelzi a munkaerő-piaci igények gyors válto-
zását, ami nagyon megnehezíti az iskolák szolgáltató funkciójának betöltését, illetve betölthető-
ségét). De hogy ne áruljak zsákbamacskát, egészen konkrétan a szakoktatásról van szó, mégpedig 
Szlovákiában. A szerzők teljesen jól látják, hogy „ez az oktatási szektor nem tartozik a határon túli magyarok 
által preferált képzési formák közé” (138. old.). Az viszont az elmúlt öt-hat év Szlovákiájában már kevésbé 
felel meg a valóságnak, hogy „a szakiskolák presztízsének csökkenéséhez kétségtelenül az is hozzájárul, hogy az 
itt végzők zöme képtelen munkahelyet találni, a szakiskolák ugyanis sok esetben nem a tényleges munkaerő-piaci 
igények alapján képeznek” (137. old). Az utóbbi két év empirikus felméréseiből és munkaügyi szakem-
berekkel folytatott beszélgetésekből ugyanis számomra az derült ki, hogy Szlovákiában éppenséggel 
nőtt a szakiskolák – köztük a magyarok – abszolvensei iránti igény, a munkaadók már szinte „lekö-
tötték” maguknak a fiatalokat, azok mégsem maradtak a szakmában, hanem egyetemre mentek. 
Más fiatalok pedig nem is jelentkeztek ilyen iskolákba. Ennek következtében olyan hiányszakmák 
jelentek meg, amelyeket külföldi vendégmunkásokkal kellett feltölteni, akik szívesen jöttek, 
mert hiányszakmák lévén, ezek nagyon jól jövedelmeztek. De miért ez az érdektelenség a szlová-
kiai magyar fiatalok részéről? Hát azért, mert most érett be a propaganda gyümölcse, amelynek a 
magyar fiatalok képzettségi szintjének emelése volt a (jogos) célja. Másrészt pedig eljutottunk a 
felsőoktatás tömegesedésének szakaszába, amely az összes fiatalt érinti, köztük a magyarokat is. Ez 
pedig egy újabb lökés a szakiskolától való eltávolodáshoz és a felsőoktatási piacra vezető út megcél-
zásához. Nem beszélve arról, hogy a kisebbségi magyar fiatalok számára már otthon is megvaló-
sult a magyarnyelvű felsőfokú képzés lehetősége, amiről a tanulmányban is olvashatunk. S ez még 
inkább megerősíti diplomaszerzési szándékukat, még akkor is, ha később nem felsőfokú végzett-
ségnek megfelelő munka jut majd nekik, mint ahogyan erre számos példa van.

A harmadik rész a magyar nyelvű oktatási intézményrendszert vizsgálja. Részletesen elemzi az 
intézmények közötti kapcsolatrendszert, a hálózatok kialakulását, a diákmobilitást, az intézmény-
fejlesztéseket és azok hátterét, a felnőttképzést. Több fontos megállapítást is olvashatunk. Ezek 
közül most csak egyet említek. A szerzők megjegyzik, hogy a magyar oktatás presztízse mindenütt 
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alacsony, s ez „számos, az oktatáson kívüli okkal is összefügg. (…) amíg a magyarországi diákok zöme csak 
magyar és magyar intézmények között választhat, a határon túliak előtt a választás szempontrendszere bizonyos 
értelemben szélesebb, valahogy így: ha a magyar tanítási nyelvű intézmény gyengébb/szűkösebb kínálatú/rosszabban 
felszerelt/nehezebben elérhető/stb., mint a közelben található nem magyar intézmény, akkor nagy valószínű-
séggel ez utóbbit választja a jelentkezők többsége” (150. old.). Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ez részben 
Szlovákiában is érvényes, ugyanakkor a szlovák nyelvű intézmény – főleg alapiskola – választását 
nem elsősorban a magyar alapiskola rosszabb felszereltsége, nehezebb elérhetősége valószínűsíti. 
Sokkal inkább a szülő nemzeti identitásának „állapota”. Akinek fontos, hogy gyermeke magyar 
legyen, az a magyar iskolát választja, akkor is, ha messzebb van. Akárcsak a vegyes településeken 
lakó szlovák szülő, aki szintén inkább a távolabbi szlovák iskolába íratja be a gyerekét, féltve annak 
szlovák identitását (a tanítási nyelvet illetően a magyar és a szlovák kisgyerek többnyire ugyan-
olyan hátrányos helyzetben van, hiszen a szlovák nem tud magyarul, s a magyar sem tud még akkor 
szlovákul, hacsak nem vegyes szülőpár gyermeke). A felszereltségben mutatkozó színvonalnak ma 
már kevésbé van etnikai dimenziója.  

A tanulmány negyedik része (Oktatási trendek és a magyar oktatás helyzete) a magyarországi és 
a kisebbségi magyar oktatás teljesítményével foglalkozik a PISA- és a PIRLS-mérések eredményei 
alapján. Ebben a fejezetben is tanulságos megállapításokkal találkozunk. Kiderül például, hogy az 
otthon magyarul beszélők diákoknak az említett tesztekben megnyilvánuló iskolai teljesítménye 
jóval gyengébb, mint a többségi nemzethez tartozó diákok teljesítménye. A szerzők ezután felte-
szik a logikus kérdést: olyan gyerekekről van-e szó, akik magyar iskolába járnak, vagyis a magyar 
képzésnek tudható be a rosszabb eredmény, vagy pedig olyan gyerekekről, akik magyarként (én 
úgy mondanám, hogy otthon magyarul beszélőként) többségi nyelvű iskolába járnak. S egyáltalán: 
különbözik-e az említett két „magyar csoport” teljesítménye. Választ is kapunk, legalábbis a szlová-
kiai és romániai helyzetet illetően, máshol tudniillik nincsenek adatok. A válasz pedig a következő: 
„a szlovákiai eredmények jól érzékeltetik az anyanyelvű oktatás fontosságát: az anyanyelvű képzésben résztvevők 
adatai nem lényegesen rosszabbak a szlovák anyanyelvűekénél, sőt az olvasási kompetenciák szintjén jobbak a szlo-
vákokénál. Az otthonukban magyarul beszélők összeredményei viszont gyengébbek a szlovákok átlagánál, ez pedig 
azt jelzi, a nem anyanyelven tanulók eredményei nagyságrendekkel rosszabbak, nemcsak a szlovák átlagnál, hanem 
az anyanyelven tanulókénál is.” (156. old.) 

Az ötödik fejezet az oktatás trendjeit foglalja össze. Ötöt sorol fel, ezek a következők: a 
marginalizáció, a ruralizáció, az anyaországtól való függés és egyidejű leválás, a lassú európaizáció 
és a pozitív jövőkép hiánya. A hatodik fejezetben (Ajánlások) röviden összefoglalt kiút-elképze-
lések pedig épp azt a célt követik, hogy a jelenlegi trendek egyre inkább pozitív irányba forduljanak. 

Érdekes, komplex tanulmány. Némely részeit nem ártana a kisebbségi magyar szülők kötelező 
olvasmányává tenni. 
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