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Kovács Klára – Pallay Katalin

K árpátaljai mobilis hallgatók 
identitástudatának vizsgálata 

a Nemzetközi Előkészítő Intézet példáján

A tanulmány a magyarságtudat, a szülőföld iránti elköteleződés és a hallgatói célú mo-
bilitás kapcsolatát mutatja be. Jelen írásban a kárpátaljai mobilis hallgatókra fókuszálunk. 
Korábbi kutatások (Mozaik20011, Mozaik20112, GeneZYs20153) kimutatták, hogy a Ma-
gyarország irányába történő tanulmányi célú migráció azon szakok esetében mutat növek-
vő tendenciát, melyeket Kárpátalján nem lehet magyar nyelven tanulni. Azok a kárpátal-
jai hallgatók, akik az anyaországban szerezték meg egy adott hiányszakmából felsőfokú 
oklevelüket, abban az esetben térnek vissza szülőföldjükre, ha erős regionális identitással 
rendelkeznek. Otthon várja őket a családjuk, illetve megfelelő munkalehetőséget találtak.

A felmérésben arra kerestük a választ, hogy a Balassi Intézet előkészítő képzésén részt 
vevő egykori kárpátaljai hallgatói körében milyen különbségek és hasonlóságok fedezhetők 
fel a magyarságtudatban, illetve szülőföld iránti elkötelezettségben a hazatérők és a Ma-
gyarországon letelepülő/külföldön elhelyezkedők között, s mely szociokulturális, demográ-
fiai tényezőknek van szerepük az eltérésben.

1 Csernicskó István – Soós Kálmán: Mozaik 2001. Gyorsjelentés – Kárpátalja. In: Szabó And-
rea – Bauer Béla – Laki László – Nemeskéri István (szerk.): Mozaik 2001. Magyar fiatalok a 
Kárpát-medencében. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet: Budapest, 2002. 91–135.

2 Ferenc Viktória – Séra Magdolna: Kárpátalja – Ukrajna. In: Szabó Andrea – Bauer Béla – Pillók 
Péter (szerk.): Mozaik2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Belvedere Meridionale – 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Szeged – Budapest, 2013. 71–114.

3 Papp Z Attila (szerk.): Változó kisebbség: Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás ered-
ményei. Mathias Corvinus Collegium; Tihanyi Alapítvány; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Kisebbségkutató Intézet: Budapest, 2017.
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A kárpátaljai hallgatók Magyarországra irányuló tanulmányi célú 
migrációjának vizsgálata a szülőföld iránti elköteleződés tükrében

Az Euromajdant követő években a kárpátaljai magyarok körében felerősödött a migrá-
ció. A szakirodalomból tudjuk, hogy az Ukrajnából Magyarországra vándorlók 97%-a tud 
magyarul, vagyis az elvándorló kárpátaljai magyarok jelentős része Magyarországot választ-
ja migrációs célországként.4 2014 tavaszán Ukrajnában elkezdődtek a katonai besorozások, 
s bár a harcok csendesedtek, Ukrajna keleti részén máig vannak összecsapások. A háborús 
helyzet miatt az ország keleti feléről nyugat felé menekülnek az emberek, nyugatról kül-
földre migrálnak. A politikai események következtében az országot súlyos gazdasági válság 
sújtja. A továbbtanulni vágyó fiatalok körében megkönnyíti az elmozdulási hajlandóságot 
a magyar állam által biztosított támogatáspolitika. 2010-ben elfogadták a visszahonosítási 
törvényt, a kárpátaljai magyarságnak is lehetősége nyílt a kettős állampolgárság megszer-
zésére. Ennek következtében a kárpátaljai fiatalok számára könnyebb a továbbtanulás és a 
külföldi munkavállalás.5

A migrációs döntéshozatalban kiemelkedő jelentőséggel bír a nyelv és az identitás. Az 
anyanyelvű oktatásban részesülő külhoni magyar fiatalok – ha helyben nem tanulhatnak 
anyanyelvükön tovább adott szakirányokon – könnyebben választják a magyarországi to-
vábbtanulást. Korábbi kutatások (Mozaik2001, Mozaik2011, GeneZYs2015) igazolják, 
hogy a határon túli magyar iskolában érettségiző hallgatók nagyobb valószínűséggel vá-
lasztják az anyaországi továbbtanulást, mint a többségi nyelven érettségizők.6 A magyar-
országi oktatási intézményt megcélzó külhoni fiatalok esetében az azonos anyanyelv az 
egyik legfőbb vonzerő, hiszen a külhonból érkező hallgatók anyanyelve a magyar, így nem 
kell egy idegen nyelvet elsajátítaniuk.7 Az anyaországban továbbtanuló külhoni fiatalok 
migrációs döntésében jelentős szerepet játszik az etnicitás.8 Ebben az értelemben a határon 

4 Kovály Katalin – Erőss Ágnes – Tátrai Patrik: „Hát megpróbálunk küzdeni”: átalakuló boldo-
gulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után. Tér és Társadalom, 2017. 31 (2). 3–22.

5 Tátrai Patrik – Erőss Ágnes – Kovály Katalin: Migráció és versengő nemzetpolitikák Kárpátal-
ján az Euromajdan után. Regio, 2016. 24 (3), 82–110.

6 Ferenc Viktória – Séra Magdolna: Kárpátalja – Ukrajna. In: Szabó Andrea – Bauer Béla – Pillók 
Péter (szerk.): Mozaik2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Belvedere Meridionale – 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Szeged – Budapest, 2013. 71–114.

7 Uo. Szentannai Ágota: A Magyarországon tanult fiatalok karrierkövetése. In: Regio, 2001. 4. 
113–131.

8 Beretka Katinka – Ferenc Viktória – Kovács Eszter, Tóth-Batizán Emese Emőke: Magasan 
képzett határon túli és diaszpóra magyarok migrációs útjai. In: Regio, 2018. 26 (4), pp. 180–
218.
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túli magyarok anyaországba történő migrációja eltér a nemzetközi vándorlás folyamatától. 
A bevándorlók nyelvi és kulturális szempontból velük azonos ország területére lépnek, azaz 
anyaországukba érkeznek, ez a vándorlás azzal is jár, hogy kilépnek a kibocsátó országuk 
társadalmában elfoglalt kisebbségi helyzetükből. Az etnikai azonosságtudat meghatáro-
zott szerepet tölt be az anyaországba irányuló bevándorlási folyamatban. A bevándorlók a 
fogadó ország államnemzetével azonos nyelvet beszélnek, ami előbbiek számára etnikai és 
kulturális tőkével párosul, elősegítve ezzel a társadalmi beilleszkedés folyamatát, illetve a 
munkaerő-piaci elhelyezkedését.9 A külhoni mobilis hallgatók figyelembe veszik a földrajzi 
közelséget, s vallási, kulturális egyezések is jelen vannak. A külhoni magyar mobilis hallga-
tók nemcsak etnikai, nyelvi és kulturális hasonlóságokkal rendelkeznek, hanem érzelmileg 
is kötődnek Magyarországhoz mint „anyaországhoz”.10 Egyes kutatók viszont kiemelik, 
hogy az anyaország társadalmába való integráció gyakran csak elméleti síkon létezik, s a 
való életben a fogadó ország azonos kulturális hátterével rendelkező bevándorló számos 
akadályba ütközik.11 A mobilitás kulturális többletet biztosít a határon túli lét kisebbségi 
helyzetéhez képest. A hallgató otthoni lakóhelyhez és a vándorló életformához való „ket-
tős kötődése” jelentős befolyást gyakorol identitásának alakulására.12 A magyar nemzeti 
kisebbséghez tartozó vallásgyakorló szülők gyakrabban választanak magyar tannyelvű ok-
tatási intézményt, mint a nem vallásos szülők. Ez a jelenség a vallási identitás megőrzésére 
utal.13 

A másik oldalon, Myers vizsgálatai rámutattak, hogy a vallási közösséghez való tar-
tozás mérsékeli az elvándorlási hajlandóságot..14 Tőle származik az ún. környezet- vagy 

9 Gödri Irén: Bevándorlás és etnicitás – összefüggések nyomában. In: Hárs Ágnes – Tóth Judit 
(szerk.): Változó migráció – változó környezet. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete: 
Budapest, 2010. 87–124. 

10 Takács Zoltán – Tátrai Patrik – Erőss Ágnes: A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanul-
mányi célú migráció. In: Tér és Társadalom. 2013. 2. 77–95.; Cserti Csapó Tibor – Forray R. 
Katalin: Határokon átnyúló felsőoktatás – Külföldi tapasztalatok. In: Forray R. Katalin – 
Híves Tamás (szerk): Oktatás a határok mentén. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet: Budapest, 
2011. 57–65.; Szentannai Ágota: A Magyarországon tanult fiatalok karrierkövetése. In: Regio, 
2001. 4. 113–131.

11 Wallace, Claire – Stola, Dariusz (eds.): Patterns of Migration in Central Europe. Basingstoke, 
Palgrave. 2001. Vö. Gödri Irén: Bevándorlás és etnicitás – összefüggések nyomában. In: Hárs 
Ágnes – Tóth Judit (szerk.): Változó migráció – változó környezet. MTA Etnikai-nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézete: Budapest, 2001. 87–124.

12 Pusztai Gabriella – Nagy Éva: Tanulmányi célú mobilitás Magyarország keleti határvidékein. 
In: Educatio, 2005. 2. 360–284.

13 Csata Zsombor: Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében. In: 
Erdélyi Társadalom, 2004. 1. 99–132.

14 Myers, Scott M.: The Impact of Religious Invelvement on Migration. Social Forces, 2000. 79. 2. 755–783.
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helyspecifikus vallási tőke fogalma. Elmélete szerint a rendszeresen templomba járó és a 
vallási közösséggel szoros kapcsolatot tartó fiatalok kevésbé hajlamosak a kivándorlás mel-
lett dönteni, mint azok a társaik, akik nem kötődnek az egyházi közösségekhez. E tenden-
cia a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekeinél is megfigyelhető. Tehát 
minél szorosabb a szülő helyi vallási közösséghez való kötődése, annál nagyobb a valószí-
nűsége, hogy a gyerek szülőföldjén fog továbbtanulni.15

Az anyaországban tanuló határon túli hallgatók esetében többször felmerül a szülőföld-
re való hazatérés gondolata. A hazatérést több tényező is befolyásolja: közösségi motivá-
ció, szülőföldi munkaerő-piaci elhelyezkedés, államnyelv tudása.16 Az esetek többségében 
a Magyarországon diplomát szerzők hazatérését magánéleti okok és a szakmai érvényesülés 
közötti választás kényszere befolyásolja. Általában a családos és házas végzett diákok tér-
nek haza szülőföldjükre, míg az egyedülállók jelentős hányada az anyaországban telepszik 
le. A hazatérők körében azonban számosan a teológusi vagy pedagógusi pályát követik. 
Határozottabb jövőképet alakítanak ki, amelyben a családnak fontos szerepe van. A ku-
tatásokból azonban nem derül ki egyértelműen, hogy a hazatérőknél a családcentrikusság 
előirányozza a hazatérési szándékot, vagy fordítva: a szoros családi kötelékek arra sarkallják 
a mobilis fiatalokat, hogy ingázzanak, ami elveszi az idejüket attól, hogy Magyarországon 
dolgozzanak, illetve kapcsolatokat alakítsanak ki. Ez megnehezíti az anyaországi társadal-
mi tőke szerzését. A család egyfajta érzelmi ráhatásként is hazahívja a hallgatókat, akik 
támaszt kívánnak nyújtani szüleiknek. Nagy valószínűség szerint a hazatérés legfontosabb 
motivációja a családalapítás. Ebben az esetben a meglévő párkapcsolatok, illetve házassá-
gok bizonyulhatnak döntő fontosságúnak. A versenyképes diplomával rendelkező határon 
túli fiatalok jól el tudnak helyezkedni a magyarországi munkaerőpiacon, ezért közöttük 
csekély a szülőföldre visszatérők aránya. A hazatért diplomások kellemetlenül érzik magu-
kat amiatt, hogy sokszor magyarázkodniuk kell hazatérésük okairól. Egyesek önmagukat 
hibáztatják emiatt. A hazatérés az esetek jelentős részében nem tekinthetők véglegesnek.17 
Sokan ún. „lebegő életmódot” alakítanak ki, amelynek során a hazatérő hallgatók meg-
tartják az anyaországi szakmai és személyes kapcsolataikat, készen állva arra, hogy szükség 

15 Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke szerepe határon túli felekezeti középiskolások iskolai pá-
lyafutásának alakulásában. In: Protestáns Szemle, 2004. 1. 40–61.

16 Papp Z. Attila: Kárpátaljai hallgatók doktori képzésbe kerülésének motivációi. Kísérlet egy 
doktorandusz tipológiára. In: Pusztai Gabriella – Márkus Zsuzsanna (szerk.): Szülőföldön ma-
gyarul. Iskolák és diákok a határon túl. Debreceni Egyetemi Kiadó: Debrecen, 2017. 164–186.

17 Szentannai Ágota: A Magyarországon tanult fiatalok karrierkövetése. In: Regio, 2001. 4. 113–131.
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esetén a Magyarországra történő migrációt válasszák.18 Korábbi kutatások igazolják,19 hogy 
a szülőföldjüket elhagyó külhoni bevándorlók körében a szülőföld iránti elköteleződés és 
a nemzeti identitás erős marad. Annak ellenére, hogy a külhoni magyar hallgatók meg-
találják helyüket az anyaország társadalmában, mégis jelentős számú migráló hallgatónál 
felmerül az elhagyott szülőföld hiánya. A hiányérzet leggyakrabban a mikrokörnyezetben 
lévő erős kötésű kapcsolatokra irányul, úgymint a családtagok, rokonok, barátok hiánya. 
Az interperszonális kapcsolatok hiányát követően az elhagyott régiót vagy tájegységet hiá-
nyolják, nem pedig az országot, melyhez szülőföldjük tartozik. A határon túli anyaország-
ban élők visszavágynak arra a településre, faluba vagy városba, amely lakhelyükül szolgált 
az elvándorlás előtt, azonban az országot, melyhez szülőföldjük tartozik, kevés esetben ne-
vezik meg hiányérzetként.20 

Kutatási kérdések, minta és módszerek

A kutatás fő módszere a kérdőíves felmérés. A teljes körű felmérés kiterjed az előkészítő 
intézet valamennyi kárpátaljai végzős hallgatójára hólabda-módszer segítségével. A Nem-
zetközi Előkészítő Intézet (NEI) egykori kárpátaljai hallgatóit vizsgáló kérdőíves felmérésé-
ből származó részadatbázist használtuk fel. Mivel a lekérdezés még nem zárult le, mostani 
vizsgálatunk az adatbázis jelenlegi állapotát (2019 áprilisa) tükrözi (N=150).

A tanulmány arra keresi a választ, hogy a NEI egykori kárpátaljai hallgatói körében 
milyen különbségek és hasonlóságok fedezhetők fel a magyarságtudatban (magyar identi-
tás érzelmi megítélése), illetve szülőföld iránti elköteleződésben (esetünkben Kárpátaljához 
való kötődés). A kutatás egyaránt vizsgálni kívánja a Kárpátaljára hazatérők, illetve a Ma-
gyarországon vagy külföldön letelepülő/elhelyezkedő egykori hallgatók magyarságtudatát, 
s hogy mely szociokulturális és demográfiai tényezőknek van szerepük ennek formálásá-

18 Uo.; Feischmidt Margit – Zakariás Ildikó: Migráció és etnicitás. A mobilitás formái és politikái 
nemzeti és transznacionális térben. In: Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő 
társadalom. Gondolat, MTA Kisebbségkutató Intézet: Budapest, 2010. 152–169.

19 Gödri Irén: Bevándorlás és etnicitás – összefüggések nyomában. In: Hárs Ágnes – Tóth Judit (szerk.): 
Változó migráció – változó környezet. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete: Budapest, 2010. 
87–124.

20 Gödri Irén: A bevándorlók migrációs céljai, motivációi és ezek makro- és mikrostrukturális 
háttere. In: Gödri Irén – Tóth Pál Péter (szerk.): Bevándorlás és beilleszkedés A szomszédos orszá-
gokból. Magyarországra irányuló bevándorlás az ezredfordulón. KSH Népességtudományi Kutató-
intézet: Budapest, 2005. 69–129.
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ban. Ezek közé soroltuk a végleges letelepedést, a családi állapotot, a szülők iskolai végzett-
ségét, anyagi helyzetet. Fontosnak tartottuk bemutatni, hogy az intézmény volt hallgatói 
mit tekintenek hazájuknak. Mivel a nemzeti identitás egyik alapvető szegmense a nemzeti 
közösséghez való tartozás, megvizsgáltuk, melyik nemzetiségi csoportba sorolják magukat. 
A NEI egykori kárpátaljai hallgatóinak szülőföld iránti elkötelezettségének vizsgálatára 
kétváltozós elemzéseket végeztünk (Khi-négyzet próba, Anova) annak mentén, hogy a 
hallgatók visszatértek szülőföldjükre, Magyarországon vagy külföldön telepedtek le.

Faktorelemzéssel megvizsgáltuk a nemzeti identitás érzelmi megélését (Maximum 
likelihood módszer, Direct oblimin rotációval, KMO=0,804, a magyarázott variancia 
47,036%). Ennek mérése egy 13 részből álló kérdésblokk segítségével történt. A válasz-
adóknak mindegyik opcióról el kellett dönteniük, hogy számukra mennyire fontos az adott 
identitás.

Eredmények

Kérdőíves kutatás segítségével arra kerestük a választ, hogy a megkérdezettek tanulmá-
nyaik befejezését követően hol telepedtek le. A válaszadók 18,6%-a hazatért szülőföldjére, 
Kárpátaljára, 76,3% Magyarországot, 5,1% pedig valamilyen más külföldi országot válasz-
tott végleges letelepedési helyként. Az alacsony elemszám miatt a külföldön élőket jelen 
elemzésből kihagytuk.

Fontos kérdés a közösségi hovatartozás, amit több dimenzió függvényében vizsgáltunk: 
egyrészt rákérdeztünk, hogy az általunk vizsgált csoport mit tekint hazájának, s melyik 
nemzetiségi csoporthoz sorolják be magukat. A válaszadók több mint fele, 51,4% Kár-
pátalját; 20,9% Magyarországot; 13,5% a települést, ahol született; 6,1% Európát; 2% 
Ukrajnát; 1,4% a települést, ahol él, tekinti hazájának. A megkérdezettek 4,7%-a úgy érzi, 
nincs hazája. Ezek az arányok nagyfokú hasonlóságot mutatnak a Kárpát-panel, Mozaik, 
a GeneZYs2015 kutatások eredményeihez. E vizsgálatokhoz hasonlóan kutatásunk is ki-
mutatta, hogy a kárpátaljaiak erős regionális kötődéssel rendelkeznek. Az eloszlásokat az 
alábbi ábra szemlélteti.
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1. ábra: A „Mit tekint hazájának?” kérdésre adott válaszok százalékos megoszlásban. 
(Forrás: saját szerkesztés)

Khi-négyzet próbával megvizsgáltuk a jelenlegi lakhely összefüggését a mit tekint hazá-
jának kérdéssel, és szignifikáns kapcsolatot találtunk. Azok többsége (59,1%), akik vissza-
tértek szülőföldjükre, úgy érzik, Kárpátalja a hazájuk. Esetükben erősen felülreprezentált 
(Adj. Resid.=3,0) azon volt hallgatók aránya, akik hazájuknak azt a települést jelölték meg, 
ahol élnek. A Magyarországon letelepülők szintén leginkább Kárpátalját tekintik hazájuk-
nak (50,5%). A Magyarországon letelepedők esetében nagyobb azok aránya (5,3%), akik 
úgy érzik, nincs hazájuk. Az e kategóriába tartozók egyáltalán nem tekintik hazájuknak 
Ukrajnát. A Magyarországon élők inkább Európához kötődnek. Az eloszlásokat az alábbi 
táblázat szemlélteti.

51,40%

20,90%
13,50%

6,10% 4,70% 2,00% 1,40%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%



72

Kisebbségi Szemle · 20192

Tanulmányai után hol telepedett le?

Összesen

Kárpátalja Magyarország

Mit tekint 
hazájának?

Ukrajnát 4,5% 1,1% 1,7%

Magyarországot 13,6% 23,2% 21,4%

Kárpátalját 59,1% 50,5% 52,1%

A települést, 
ahol született 4,5% 12,6% 11,1%

A települést, 
ahol él 9,1% 0,0% 1,7%

Európát 4,5% 7,4% 6,8%

Úgy érzi, hogy 
nincs hazája 4,5% 5,3% 5,1%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

Khi-négyzet =18,25; Sign.=0,045

*Az aláhúzott értékeknél az adjusted reziduals abszolút értéke nagyobb, mint kettő (ez arra utal, 
hogy a felülreprezentált cellák értékét aláhúzva közöltük).

1. táblázat: A „Mit tekint hazájának?” kérdésre adott válaszok a jelenlegi lakhely szerinti megoszlásban

A közösségi hovatartozás kérdésében a regionális kötődés erősen megmutatkozik, 
ugyanis a válaszadók 61,5%-a kárpátaljai magyarnak vallotta magát. A megkérdezettek 
31,8%-a magyarnak, 4,1%-a európainak 2,7% pedig ukránnak nevezte magát.
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2. ábra: A nemzeti közösséghez való tartozás jelölése százalékos megoszlásban. (Forrás: saját szerkesztés)

Khi-négyzet próbával vizsgáltuk meg a jelenlegi lakhely összefüggését a szubjektív ön-
besorolású nemzeti közösséghez való tartozással. Ebben az esetben azonban nem találtunk 
szignifikáns összefüggést. 

A vizsgálat egyik kulcsfontosságú kérdése a vallásosság. A kérdőíves felmérés kimutatta, 
hogy a volt kárpátaljai hallgatók legnagyobb hányada (43,6%) „a maguk módján” tartották 
magukat vallásosnak, 37,6% vallásosnak tartja magát az egyházuk tanítását követve. A 
fenti adatok intenzív vallásosságra utalnak. 7,4% nem tudta megállapítani, hogy vallásos-e 
vagy sem, 6,7% nem vallotta magát vallásosnak, 4,7% pedig határozottan nem tartja ma-
gát vallásosnak, illetve más meggyőződésűek.

3. ábra: A vallási besorolás jelölése százalékos megoszlásban. (Forrás: saját szerkesztés)
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Khi-négyzet próbával megvizsgáltuk a vallásosság összefüggését a szubjektív önbesoro-
lású nemzeti közösséghez való tartozással. Az egyházuk tanítását követően magukat vallá-
sosnak tartók döntő többsége (66,1%) a kárpátaljai magyarok csoportjába sorolta magát. 
A válaszadók azon része, akik a maguk módján vallásosak, szintén kárpátaljai magyarnak 
érzik magukat (61,5). Hasonló eredmény tapasztalható azok körében, akik nem tudják el-
dönteni, hogy vallásosak-e, vagy sem, ők 80%-ban sorolták magukat a kárpátaljai magya-
rok kategóriájába. A nem vallásos válaszadók leginkább magyarnak tartják magukat (70%), 
körükben felülreprezentált (Adj. Resid.=2,7) az európait megjelölők aránya. A határozottan 
nem vallásosak, magukat más meggyőződésűnek vallók döntő többségben kárpátaljai ma-
gyarnak vallják magukat, azonban esetükben erősen felülreprezentált az európai besorolást 
jelölők aránya (Adj. Resid.=3,4). Az eloszlásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Vallásos az egyháza 
tanítását követve 
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Leginkább 
úgy írnám 
le magam, 
mint…

európait 1,8% 4,6% 0,0% 0,0% 28,6% 4,1%

magyart 30,4% 29,2% 20,0% 70,0% 28,6% 31,8%

ukránt 1,8% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7%

kárpátaljai 
magyart 66,1% 61,5% 80,0% 30,0% 42,9% 61,5%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Khi-négyzet =21,7; Sign.=0,041
*Az aláhúzott értékeknél az adjusted reziduals abszolút értéke nagyobb, mint kettő.

2. táblázat: Vallásosság és önbesorolás összevetése nemzetiségi bontásban

A fentiekből jól látható, hogy a magukat vallásosnak tartók erősebb regionális identitás-
tudattal rendelkeznek. A vallási közösségekhez kevésbé kötődők esetében a szülőföld iránti 
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elköteleződés csekély mértékben mutatható ki. Az utóbbi kategóriába tartozók leginkább 
magyarként vagy európaiként definiálják magukat. Az eredmények igazolják a környezet 
specifikus vallási tőkéhez köthető azon elméletet, amely szerint a vallási közösséghez való 
tartozás mérsékeli az elvándorlási hajlandóságot.

A kutatás adatokkal szolgál az egykori hallgatók tanulás ideje alatti anyagi helyzeté-
ről. A megkérdezettek 55%-a az előkészítő év alatt átlagos anyagi helyzettel rendelkezett, 
28,9% átlagosnál rosszabbal, 16,1% pedig átlagosnál jobbal. 

Khi-négyzet próbával az anyagi helyzetet illetően tapasztalt válaszokat összevetettük a 
nemzeti közösséghez való tartozással. Azon válaszadók csoportja, akik tanulmányaik alatt 
átlagosnál jobb anyagi helyzetűek voltak, leginkább kárpátaljai magyarnak tartják magu-
kat (75%). Akik átlagos anyagi helyzettel rendelkeztek, szintén leginkább kárpátaljai ma-
gyarként jelölték meg magukat. Azon válaszadók azonban, akik átlagosnál rosszabb anyagi 
háttérrel rendelkeztek, leginkább magyarnak érzik magukat, körükben felülreprezentált 
(Adj. Resid.=3,0) a magyart megjelölők aránya. Feltételezhetően a szerényebb anyagi hely-
zettel rendelkezők nem kötődtek szorosan szülőföldjükhöz, ennél fogva az ehhez fűződő 
identitáskapcsolatuk sem bizonyult kiemelkedő mértékűnek.

A NEI-ben töltött idő alatt milyen volt 
családja anyagi helyzete? Összesen

Átlagosnál 
jobb Átlagos Átlagosnál 

rosszabb

Leginkább úgy 
írnám le magam, 
mint…

európait 0,0% 6,2% 2,4% 4,1%

magyart 16,7% 27,2% 50,0% 32,0%

ukránt 8,3% 1,2% 2,4% 2,7%

kárpátaljai 
magyart 75,0% 65,4% 45,2% 61,2%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi2=14,94; Sign=0,021
*Az aláhúzott értéknél az adjusted reziduals abszolút értéke nagyobb, mint kettő.

3. táblázat: Anyagi helyzet és önbesorolás összevetése nemzetiségi bontásban
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Kutatásunkban megvizsgáltuk, hogy az egykori kárpátaljai hallgatók mennyire tartják 
fontosnak a nemzeti identitás egyes elemeit. A válaszadók döntő többsége (68,5%) kiemel-
kedőnek fontosnak ítéli a magyar azonosságtudat iránti elköteleződést. 47% tartja nagyon 
fontosnak, hogy magyar legyen az anyanyelv, 40,3% nagyon fontosnak tartja, hogy az adott 
személy ismerje és (vagy) szeresse a magyar kultúrát. A magyarsághoz való tartozás kritéri-
uma szempontjából 53,7% fontosnak tartja, hogy jól beszélje a magyar nyelvet, ugyancsak 
53,7% tartja fontosnak, hogy ismerje és (vagy) szeresse a magyar kultúrát. A válaszadók 
jelentős része (42,3%) nem tartja fontosnak, hogy mindkét szülő magyar legyen, és hogy 
rendelkezzenek magyar állampolgársággal. A megkérdezettek döntő többsége (58,4%) úgy 
véli, hogy a magyarságtudat vonatkozásában egyáltalán nem fontos, hogy Magyarországon 
szülessen. Jól kirajzolódik, hogy a megkérdezettek körében az államnemzeti koncepció ér-
vényesül. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti.

4. ábra: Az egykori hallgatók identitáskritériumokról alkotott véleménye (az adott kritérium 
fontosságának érzékelése százalékos megoszlásban). (Forrás: saját szerkesztés)

ANOVA módszerrel megvizsgáltuk az átlagok eltérését a nemzeti identitás egyes itemeit 
és a jelenlegi lakhelyet. Szignifikáns különbséget tapasztalunk (p=0,042) az ismerje és vagy 
szeresse a magyar kultúrát item és a jelenlegi lakhely között. A Kárpátaljára visszatérők át-
lag felett (3,63) fontosnak tartják, hogy ismerjék és szeressék a magyar kultúrát. A magyar 
szertartású egyház tekintetében szignifikáns különbséget tapasztalunk a jelenlegi lakhelyet 
illetően (p=0,034). A szülőföldjükre visszatérők átlag felett fontosnak tartják, hogy magyar 
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szertartású egyházhoz tartozzanak (2,77). Más itemek és a végleges letelepedés között nem 
találtunk szignifikáns eltérést. 

Letelepedés helye
Ismerje és/vagy 

szeresse a magyar 
kultúrát

Magyar szer-
tartási nyelvű 

egyházhoz 
tartozzon

Kárpátalja
Átlag 3,63 2,77

Elemszám 22 22

Magyarország
Átlag 

3,37
2,28

Elemszám 96 96

Összesen
Átlag 3,42 2,37

Elemszám 118 118

Szign. 0,042 0,034

4. táblázat: A letelepedés helye és a magyarságtudati tényezők összevetése

Az elemzés során esetünkben az együttmozgó kijelentések három faktorba rendeződtek. 
Az első faktor az ismerje és (vagy) szeresse a magyar kultúrát, tisztelje a piros-fehér-zöld 
zászlót, magyarnak tartsa magát, szavazzon nemzeti érdekeket képviselő pártra, magyar 
szertartási nyelvű egyházhoz tartozzon kijelentéseket tartalmazza. A második faktorba a 
legalább az egyik szülő magyar legyen, magyar legyen az anyanyelve, mindkét szülő ma-
gyar legyen, jól beszéljen magyarul identitáselemek csoportosultak. A harmadik faktorhoz 
tartoznak azon kijelentések, mint Magyarországon szülessen, élete nagyobb részében Ma-
gyarországon éljen, magyar állampolgár legyen, magyar nyelvű iskolát végezzen. Az első 
faktor tehát a magyar kultúra iránti, a második a származás és nyelv iránti, a harmadik 
pedig a magyar környezet iránti elköteleződésre utaló kijelentéseket csoportosította össze, 
ezért így neveztük el őket. A faktorok összetételét és a faktorsúlyokat az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
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1. faktor
Magyar 
kultúra iránti 
elköteleződés

2. faktor
Magyar 
származás és 
nyelv iránti 
elköteleződés

3. faktor 
Magyar 
környezet iránti 
elköteleződés

ismerje és/vagy szeresse a magyar 
kultúrát ,740

tisztelje a piros-fehér-zöld zászlót ,636
magyarnak tartsa magát ,525
szavazzon nemzeti érdekeket 
képviselő pártra ,473 ,441

magyar szertartási nyelvű egyházhoz 
tartozzon ,378

legalább egyik szülő magyar legyen -,834
magyar legyen az anyanyelve -,812
mindkét szülő magyar legyen -,684
jól beszéljen magyarul -,449
Magyarországon szülessen ,723
élete nagyobb részében magyarok 
között éljen ,562

magyar állampolgár legyen ,523
magyar nyelvű iskolát végezzen ,519

5. táblázat: Magyarságtudatot jelölő kijelentések faktorcsoportjai (N=150)

A faktoranalízis segítségével kapott faktorokat ANOVA elemzések kialakításához hasz-
náltuk fel. Megvizsgáltuk a legfontosabb társadalmi háttérváltozók és a jelenlegi lakhely 
különbségeit a létrehozott faktorok mentén. Recode funkcióval a megkérdezettek körében 
átkódoltuk a családi állapotot, a szülők iskolai végzettségét, a vallásosságot, az anyagi hely-
zetet majd a faktorokat, s ilyen felosztásban is megvizsgáltuk. 

A letelepedés kategóriáit faktoronként összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy mindhá-
rom esetben szignifikáns különbség mutatható ki (p=0,000). Akik Kárpátalját választották 
végleges letelepedésük helyszínéül, átlag felett (1,488) fontosnak tartják a magyar kultúra 
iránti elköteleződést. Az adott mikrokörnyezetbe való szorosabb beágyazottság felerősíti a 
szülőföld iránti elköteleződést, és ezzel egyidejűleg felértékelődik a magyar kultúra fontos-
sága is. A Magyarországon élők számára jelentősen átlag alatt lényeges a magyar kultúra. 
A magyar származás és nyelv, illetve a környezet iránti elköteleződés faktorok esetében 
szintén szignifikáns eltérés tapasztalható a jelenlegi lakhely kategóriáit összehasonlítva. 
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A Kárpátalján élők esetében lényegesen fontosabb a magyar származás és nyelv, illetve a 
magyar környezet iránti elköteleződés. Az eloszlásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Letelepedés helye
Magyar 
kultúra iránti 
elköteleződés

Magyar származás 
és nyelv iránti 
elköteleződés

Magyar 
környezet iránti 
elköteleződés

Kárpátalja
Átlag 1,488 1,425 1,223

Elemszám 21

Magyarország
Átlag 0,219 0,202 0,192

Elemszám 90

Összesen
Átlag 0,103 0,105 0,074

Elemszám 111

Szignifikancia 0,000 0,000 0,000

6. táblázat: A végleges letelepedés és a faktorok összevetése

Családi állapot, anyagi helyzet tekintetében nem tapasztalunk szignifikáns különbséget.

Az apa iskolai végzettsége kategóriáit faktoronként összehasonlítva megállapíthatjuk, 
hogy a magyar nyelv iránti elkötelezettséget illetően szignifikáns különbség mutatható ki 
(p=0,017). Azok, akik édesapja nem rendelkezik felsőoktatási végzettséggel (érettségivel 
sem vagy érettségivel rendelkezők), kevésbé gondolják úgy, hogy fontos a magyar szár-
mazás és nyelv iránti elköteleződés. Akik édesapjai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel 
rendelkeznek, átlag felett (0,36) fontosnak tartják a magyar származás és nyelv jelentőségét. 

A magyar kultúra és a magyar környezet iránti elköteleződés faktorok esetében nem 
találunk szignifikáns eltérést az apa iskolai végzettsége kategóriáit összehasonlítva. 

A magyar származás és nyelv iránti elkötelezettséget illetően szignifikáns különbség 
tapasztalható a tekintetben, hogy milyen szintű az anya iskolai végzettsége (p=0,029). Azok 
a volt hallgatók, akik édesanyái nem rendelkeznek diplomával, kevésbé tartják fontosnak 
a magyar származás és nyelv iránti elköteleződést. A magasabb iskolai végzettséggel ren-
delkező édesanyák gyerekei magasabbra értékelik a magyar nyelv jelentőségét (0,28). A 
magyar kultúra és a magyar környezet iránti elköteleződés faktorok esetében nem találunk 
szignifikáns eltérést az anya iskolai végzettsége kategóriáit összehasonlítva. 
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A fenti vizsgálatok rávilágítottak, hogy a magyar származás és nyelv iránti elkötelező-
dést befolyásolja a szülők iskolai végzettsége. Minél magasabb iskolai végzettséggel rendel-
keznek a szülők, annál szorosabb kötődés mutatható ki a magyar nyelv iránt.

A vallásosság metriumát tekintve minden esetben szignifikáns különbséget tapaszta-
lunk a létrejött faktorok esetében. A vallásosság kategóriáit összehasonlítva megállapítható, 
hogy a magyar kultúra iránti elköteleződés faktor átlaga az elkötelezetten vallásos kategória 
esetében volt a legnagyobb (0,34), és a nem vallásos kategória esetében volt a legkisebb 
(–0,001). Ez azt jelenti, hogy a két kategória átlagai között szignifikáns különbség volt a 
válaszadók tekintetében (p=0,001). Ebből következik, hogy a vallási közösséggel szorosabb 
kapcsolatot fenntartók kötődnek leginkább a magyar kultúrához.21

A magyar nyelv iránti elköteleződés esetében a vallásos kategória átlaga a legnagyobb, 
de itt az elkötelezetten vallásos kategória a legkisebb átlagú (–0,28). A kategória átlagai 
között itt is szignifikáns különbség tapasztalható (p=0,009).

A magyar állam iránti elköteleződés tekintetében a nem vallásos kategória volt a leg-
kisebb átlagú (diplomával 0,02), míg az elkötelezetten vallásos kategória a legnagyobb át-
lagértékű (0,20). Az ANOVA számítás segítségével itt is ki tudtunk mutatni statisztikai 
különbséget a csoportok átlagai között (p=0,014). Ez azzal magyarázható, hogy a magyar 
környezet (állam) iránti elköteleződés és a vallásosság tradicionálisan egymást erősítő fo-
galmak.

Összegzés

A szülőföld iránti elköteleződés, illetve magyarságtudat fontos szerepet játszanak egy 
mobilis hallgató végleges letelepedésében. A kárpátaljai magyarság önazonosságában tetten 
érhető egyfajta regionális tudat, hiszen a válaszadók többsége a régiót jelölte hazájaként. 
Az önmeghatározó identitás kategóriák közül leggyakrabban kárpátaljai magyarként, ma-
gyarként definiálták magukat az egykori hallgatók. A helyi magyarság identitását jelentős 
mértékben befolyásolja az iskolai végzettség szintje. A legnagyobb mértékben a felsőfokú 
végzettségű szülői háttérrel rendelkező egykori hallgatók körében magas a nemzeti tudat. 
A nemzeti identitáskritériumok közül a megkérdezettek legfontosabbnak a magyar önazo-
nosságot, az anyanyelvet, a nemzeti hovatartozás vállalását, a nemzeti kultúrát, a magyar 

21 Myers, Scott M.: The Impact of Religious Invelvement on Migration. Social Forces, 2000. 79. 2. 755–783.
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zászló tiszteletét tartják. A vizsgált személyek identitástudatának alakulásában fontos szere-
pet tölt be a vallás is. A vallásukat gyakorló fiatalok lényegesebbnek ítélik a magyar kultúra, 
magyar nyelv és állam iránti elköteleződést. A Magyarországon és külföldön letelepülők 
kevésbé kötődnek szülőföldjükhöz. Ezzel párhuzamosan magyarságtudatuk is csökken. 
Példaként említhető, hogy náluk kevésbé játszik szerepet a magyarságtudat szerves részét 
képező olyan alappillérek, mint az anyanyelv, magyar szertartási nyelvű egyházhoz való 
tartozás, nemzeti szimbólumok, illetve a szülőföldhöz való érzelmi, kulturális és politikai 
kötődés.


