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Bevezető
Csata Zsombor – Mandel Kinga
Előzmények
A határon túli magyarok társadalmi, gazdasági, kulturális, politikai helyzetét az elmúlt
tizenöt évben számos kutatás vizsgálta. Ezeknek szinte mindegyike foglalkozott a Kárpát
medencében élő magyarok oktatásának, munkaerő-piaci helyzetének, migrációjának egyegy dimenziójával. E felméréseket kiindulópontnak tekintettük jelen kutatásunk
megalapozásához, azt a rendelkezésre álló adatbázisok másodelemzésével kezdtük és az
így kirajzolódni látszó hipotetikus karrier-típusok felállításához és finomításához, illetve
az elmúlt időszak trendjeinek felvázolásához.
Korábbi kutatásokban az általunk kutatott kérdéskör egy-egy dimenziója került az
érdeklődés középpontjába. A felsőoktatás regionális funkciójának oldaláról közelítette a
problémát Kozma Tamás, aki az egyetemeknek a régió gazdasági, társadalmi, kulturális
életében betöltött szerepét vizsgálta 2000-es kutatásában. Arra a kérdésre kereste a
választ, hogy milyen szerepe van egy-egy felsőoktatási intézménynek az adott régió,
térség gazdasági- társadalmi- kulturális fejlődése szempontjából. Ugyancsak ő egy
későbbi kutatásában arra volt kíváncsi, hogy hogyan jöttek létre a Közép-Kelet-Európai
térség új egyetemei és azok hogyan intézményesültek (akkreditálódtak) beleértve a
határon túli magyar új felsőoktatási intézményeket is, milyen érdekcsoportok,
oktatáspolitikai aktorok, illetve helyi elitek voltak a létrehozói, milyen politikai erők
kereszttüzében érvényesítették szándékukat, illetve, milyen általános társadalmi-politikai
folyamatok kedveztek egy-egy intézmény létrejöttében és mikor, hogyan és miként
kínálkoztak „elszalasztott lehetőségek”. Mindkét kutatás hozzásegít annak megértéséhez,
hogy kollektív szempontú megközelítést alkalmazva milyen társadalmi illetve gazdasági
funkciót tölt be egy adott felsőoktatási intézmény.
Az oktatás felől közelítette a kérdést a Fábri István által koordinált 2001-es felmérés is,
mely az ezredforduló munkaerő-piaci kihívásait, az oktatás és gazdaság kapcsolatát
vizsgálta a Kárpát-medencében. A kutatás lehetővé teszi számunkra a különböző határon
túli magyar térségek oktatási és munkaerő-piaci feltételeinek a közöttük levő alapvető
különbségeknek a megértését.
Az oktatás és munkaerőpiac közötti kapcsolat erősítésére, a visszacsatolás
optimalizálására összpontosít a kutatások tapasztalataira és a szakértők véleményére
alapozó, Csete Örs által indított Magyar Iskola Program, melynek célja leszámolni
néhány a határon túli magyar oktatással kapcsolatos anakronisztikus szlogennel, mint
amilyen a szülőföldön maradás és új, a realitáshoz közelebb álló alapokra kívánta
helyezni az oktatást.
A munkaerő-piaci lehetőségek, a szakmai karrier oldaláról közelítette meg a kérdést az a
Márton Áron Szakkollégium által végzett kutatás, mely a Magyarországon diplomát
szerzett fiatalok elhelyezkedésére, migrációjára volt kíváncsi. E kutatás keretében
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megkeresésre került azon viszonylag kis számú fiatal népesség is, mely a diploma
megszerzését követően visszatért szülőföldjére.
Pályakövetéses adatgyűjtés illetve az adatoknak bizonyos szintű feldolgozása zajlott egyegy határon túli magyar egyetem diákjainak esetében is, egymástól függetlenül és
bizonyára egymástól eltérő módszertan alapján. Ilyen adatgyűjtésről tudunk a kolozsvári
Babeş-Bolyai Egyetem (Csata Zsombor) esetében, valamint a Komáromi Egyetem
(Szabó Zoltán) esetében. A kolozsvári BBTE végzőseinek munkaerő-piaci
elhelyezkedését követő vizsgálat eredményeinek értelmezésében a fenti dimenziók
mellett különös jelentőséget kapnak a munkahelykeresés módjára, valamint az ezzel
kapcsolatos információkhoz való hozzáférés eltéréseire vonatkozó kérdések. A vizsgálat
további szakmai erénye, hogy a munkaerőpiacra való kilépés jellegzetességeinek
változása longitudinálisan is nyomon követhető.
A határon túli magyar 15-29 éves fiatalok oktatási illetve munkaerő-piaci helyzetéről
nyújtott keresztmetszeti képet a Mozaik 2001 kutatás, melyben külön kérdéscsomag
vizsgálta a fiatalok jövőstratégiáit, migrációs szándékait. Az elemzés mennyiségi
támpontokat nyújt a fiatal diplomások munkaerő-piaci helyezkedéséről, és segít a
legfontosabb karrier-mintázatok körvonalazásában.
Az oktatás és munkaerő-piac kapcsolatát, a felnőtt-képző intézmények létrejöttének
körülményeit, a romániai felnőttoktatás elmúlt 15 évben végbement változásait kutatta
Papp Z. Attila, a felnőttképzés jogi intézményesülési folyamatát, finanszírozási módjait, a
felnőttképzés regionális megoszlását, a felnőtt-képző szervezetek alapvető típusait.
Nagyon sok kutatás foglalkozott az oktatás, migráció és munkaerő-piac összefüggéseinek
vizsgálatával is. A határon túli magyar fiatalok migrációs mozgásával, a potenciális
migránsok szociológiai jellemzőivel foglalkoztak a Balázs Ferenc Intézet és TÁRKI által
1997 és 2000 között végzett kutatások.
Számos a migráció és munkaerő-piac összefüggéseire rávilágító antropológiai felmérést
végzett a csíkszerdai Kulturális Antropológia Műhely is, elég, ha csak a sorozatban
megjelent Elmentünk, Elvándorlók, Változások klasszikus írásaira gondolunk, melyek a
helyi jellegzetességek, egyedi folyamatok megértésében, árnyalásában segíthetnek. Ezen
előzmények alapozták meg kutatásunkat, melynek során kidolgoztuk azt az elméleti
keretet, fogalmi értelmezéseket, amelyeket kutatásunk során alkalmaztunk.

Elméleti keret
Kutatásunk, mely a határon túli magyar friss diplomások munkaerő-piaci esélyeit,
migrációját és felnőttoktatási igényeit vizsgálja, egyaránt támaszkodik a felsőoktatással,
munkaerőpiaccal és migrációval foglalkozó szakirodalmakra, illetve azok fogalmaira,
konceptuális kereteire.
Munkaerő-piaci megközelítések
Mi a karrier? Az egyes aktorok mozgása az idő során a szociális struktúrában (Becker –
Strauss, 1956), mely kapcsolatot képez a személy, szervezet és társadalom között. Egyéni
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szinten a különböző munka-szerepek közötti átmenet sorozatot jelent. Szervezeti szinten
a társadalmi újratermelődés folyamatát jelenti (Iellatchitch - Mayrhofer –Meyer, 2001).
Mi a karrier-út? Egyes szerzők a karrier-terület fogalmát használják, mely a szakmai
munka változó területe. Társadalmi területek és al-területek (Bourdieu) a történelem
során az egységes értelmezések alapján jöttek létre, olyan történelem által átitatott
társadalmi kontextusok, melyek folyamatosan változnak az idők során, de
tehetetlenséggel is rendelkeznek. A karrier-terület az egyes pozíciók hálózata, olyan
játéktér, melyben az egyes szereplők individuális stratégiáikat megvalósítják,
meghatározott játékszabályok alapján, ezáltal legitimálva és újratermelve azokat. A
karrier-út ennek megfelelően az adott karrierterületen belüli, vagy karrierterületek közötti
mozgás.
Karrier-utak átalakulóban vannak, változik maga a karrier szó jelentése is, ahogyan
átalakulóban van a munka fogalma is. A munka egy folyamat, melynek során a kulturális
és szociális tőke gazdasági tőkévé konvertálódik, valamint szociális és kulturális tőkévé
is egyúttal (Iellatchitch - Mayrhofer –Meyer, 2001). A karrier nem más, mint a pozíciók
egymásutánisága ebben az átalakulási folyamatban. A karrier modern 19 századi
fogalom. A karrier-tőke a három hagyományos Bourdieu-i tőkéből épül fel: kulturális,
társadalmi és gazdasági. Legkönnyebben a gazdasági tőke konvertálható bármely más
tőkévé. A kulturális tőkének három formája van: habitusokban, kulturális termékekben
(könyvek, festmények, gépek), institutionalizálódott formában, mint akadémiai címek és
titulusok. Ez utóbbiak meglehetősen függetlenek a ténylegesen birtokolt kulturális
tőkétől. Bourdieu idesorolja a szimbolikus tőkét is, melyek egy társadalmi területen belül
érvényes szabályok. A karrier-tőke egy adott karrier területen belül értékelt tőke, mely a
különböző tőkéknek a szakmai tevékenységbe történő befektetésével képződik, és melyet
a gazdasági rendszer elismer.
A karriertőke szimbolikus tőkének számít az adott karrierterületen belül és humán
teljesítménynek a gazdasági rendszeren belül.
A gazdasági rendszernek, mint a készségek és képességek átváltási területének és a jogi
rendszernek, mint szabályozó rendszernek meghatározó szerepe van a karrier-területek
alakulásában, annak referenciarendszerét képezve.
Karrier-habitus: uralkodó viselkedési minták (normák és szabályok) adott
karrierterületen belül. A habitus megtestesült történelem, annak a múltnak az aktív
jelenléte, melynek terméke. Karrier-terület és karrier-habitus körkörösen meghatározza
egymást: egy adott karrierterületbe történő beilleszkedés meghatározza a habitust, és a
habitus meghatározza azokat a tevékenységeket, melyek a területet alakítják. A habitus a
kulturális tőkén alapul, a legtágabban értelmezett tudáson (Lash 1993).
Az átalakuló munka világában változnak a karriertípusok is. Négy típust különböztetnek
meg a szerzők (Iellatchitch - Mayrhofer –Meyer, 2001):
• Vállalati világ (company world), mely hagyományos, szervezeti karrier-típus. A
vállalthoz történő belépés nagyon szabályozott, csak a hierarchia alján lehet
bekerülni egyenesen az iskolából, az előrelépési szabályok és a karrier-fokok jól
meghatározottak, legtöbbször szenioritás elven alapulnak. Magas az
állásbiztonság, az alkalmazottak hosszabb időt töltenek a cégnél, lojálisak. A fő
erőforrás a hierarchikus pozíciók.
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Szabadúszó professzionalizmus, szakértők karriertípusa. Laza kapcsolatok a
megrendelőkkel, fogyasztókkal, alkalmazókkal, rövid távú elkötelezettség. A saját
szakterületen belül működnek, melyet kiterjeszthetnek, bővíthetnek az egyes
projektekben szerzett tudással, tapasztalattal. Fontos a függetlenség megtartása,
növelése, a szakértőként történő elismertség révén. Fő erőforrás a tudás és
reputáció.
• Ön-foglalkoztatás esetén az egyének szervezeten kívül dolgoznak, ön-alkalmazás
vagy vállalkozás. Az autonómia és függetlenség magasra értékelt.
• Krónikus rugalmasság, melyet a szabadúszókhoz hasonlóan gyakori
munkahelyváltás jellemez. Különbség, hogy itt eltűnnek a szakértői terület
határai, ami azt jelenti, hogy egy állásváltás nemcsak a cég váltását, de szakterület
váltását is jelentheti, egy szervezettől az önfoglalkoztatásba és vissza történő
átmenetet. Jellemzője a nagymértékű sokszínűség és radikális szakmai váltások.
Erőforrása egy új terület meghódításának képessége és gyorsasága.
Mivel a vállaltok nem képesek hosszú távú kiszámíthatóságot és állás-biztonságot
nyújtani, ha a kormányzatok és tudósok propagálják az önmenedzselés szükségességét és
ha a fiatal, munkaerőpiacra kilépők elfogadják a gyors váltás alapszabályát, egyre inkább
a eltolódik a hangsúly a „normális”, tradicionális vállalati világ irányából a másik három
irányába.
•

Adott szervezeten belül is különböző karrier-habitusokat, illetve stratégiákat
érvényesíthet adott személy, lehet az exit, „hang”, lojalitás vagy lázadás. Az exit stratégia
egy adott karrier területről történő kilépést jelent, mert az illető habitusa nem illeszkedik
a területhez, például ha valaki eléri a felső határokat és kilépve önálló vállalkozást hoz
létre. A hang stratégia az alávetett lázadását jelenti, próbálkozást egy adott
karrierterületen belül uralkodó állapotok vagy legalábbis a szabályok megváltoztatására.
A lojalitás a fennálló szabályok és állapotok elfogadását és azokhoz történő feltétlen
igazodást jelent, ebben az esetben a habitus a területnek megfelelő és a struktúrák a
konform egyén előrelépését segíti. A lojalitás lehet passzivitás is, amikor bár az egyén
habitusa nem a területnek megfelelő, de nem képes váltani, belenyugszik a fennálló
rendbe, szabályokba. A lázadó tudatosan és aktív módon elutasítja a szabályokat.
A megváltozott feltételek nagyobb szabadságot és kihívást jelentenek és olyan
karriertőkét és habitust, mely alkalmazkodni képes a gyorsan változó feltételekhez.
A sikeresség a területi struktúrák, játékszabályok és azok megértésének és elfogadásának
képessége, adekvált habitus alkalmazásának kérdése, függvénye.
Migránsok, etnikai vagy nemzeti kisebbségek munkaerő-piaci elhelyezkedésben
kiemelkedő fontosságú a személyközi kapcsolatok, hálózatok szerepe, melyek
megkönnyítik az információáramlást. Ismert Granovetter tétele a gyenge kötések erejéről,
mely szerint a gyenge kötéseknek még nagyobb szerepe van az egyéni boldogulás
szempontjából, sikeresebbek azok a személyek, akik több ismerőssel, ismeretséggel
rendelkeznek, és ezt megfelelőképpen tudják kamatoztatni.
Az interperszonális kapcsolatokon keresztül történő munkaerő-toborzás költség-hatékony
(időt és pénzt takarít meg) és az ajánló (referencia) személy biztosítékul szolgál az új
alkalmazott megbízhatósága szempontjából. Az etnicitás, mint fontos kapcsolati,
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kulturális és szimbólikus tőke jelenik meg a migrációs folyamatokban, a migrációt
ösztönző, szabályozó szerepe van (Brubaker, 1998).
Battu és Seaman megfigyelései szerint a kevésbé asszimilálódott népcsoportok inkább
hajlamosak családi és baráti kapcsolatrendszerükön keresztül munkát keresni, mint az
inkább integrálódott társaik, akik inkább a formális álláskeresési módszereket
alkalmazzák (hirdetések, közvetítők). Eltérően viselkednek az egyes migráns
népcsoportok is, vannak melyek könnyebben asszimilálódnak, vannak melyek kevésbé. A
kevésbé asszimilálódott (a nyelvet kevésbé jól beszélő), informális úton állást kereső
egyének nehezebben találnak munkát, illetve gyengébb státusú állásokba jutnak, mint
asszimilálódottabb, formális úton állást kereső társaik. Meghatározó e tekintetben a
szomszédság is, azon kisebbségek, melyek többségi szomszédsággal rendelkeznek,
asszimilálódottabbak, jobb állásokhoz jutnak, míg azoknak, akik kompakt telepeken
élnek, saját kisebbségi népcsoportjuk körében, kisebb a kitörési lehetőségük. Ezért
kiemelkedően fontos a kapcsolatháló minősége, milyensége.

Kutatásunk céljai
Célunk, hogy feltárjuk azokat a trendeket, melyek a határon túli magyar diplomások
munkaerő-piaci elhelyezkedésében, karrierjében, migrációjában, továbbképzési
igényeiben a rendszerváltást követő időszakban jelentkeztek.
Ennek megfelelően egyik alapvető célkitűzésünk, hogy felvázoljuk azokat a tipikus
karrier-pályákat, melyek a különböző térségek, szakmák, egyetemek végzettjeinek
esetében meghatározóak. Milyenek a különböző magyar egyetemekről kikerülő friss
diplomások pályakezdési esélyei a Kárpát medencében? Feltárjuk, hogy amennyiben
léteznek ideál-tipikus esetek, melyek azok a karrier-utak, melyek biztos sikerre vezetnek
illetve melyek azok, melyek zsákutcába vezetnek? Milyen mértékben sikerül a határon
túli magyaroknak versenyszférában elhelyezkedniük, illetve milyen mértékben
választanak biztosabb, de kisebb presztízsű illetve anyagi megbecsülést jelentő állami
foglalkozást?
A fiatalok hogyan próbálják a felsőoktatás és munkaerőpiac közötti szakadékot áthidalni,
milyen munkába-állási stratégiákat követnek, hogyan próbálják végzettségüket a
munkaerő-piaci igényekhez igazítani, milyen át illetve továbbképzési, önképzési
stratégiákat alkalmaznak? Mit nyújtott (ismeretek, készségek, képességek) a felsőoktatás
a munkába állás szempontjából (elméleti vagy gyakorlatban alkalmazható tudás)?
Milyenek a különböző magyar egyetemekről kikerülő friss diplomások pályakezdési
esélyei a Kárpát medencében? Melyik egyetemtípus (állami, magán, egyházi) diplomásai
a leginkább versenyképesek a Közép-Kelet-Európai munkaerőpiacon? Melyik szakmai
végzettség milyen munkaerő-piaci potenciállal rendelkezik és hol kínál biztosabb
elhelyezkedési lehetőséget? Megvizsgáljuk, hogy milyen mértékben jellemzőek a nyugateurópában és Magyarországon ismert folyamatok, mint amilyen a friss diplomások
parkoltatása, másod- illetve posztgraduális képzésekben történő részvétele, a pályakezdő
munkanélküliség, illetve a friss diplomások alulfoglalkoztatása. Mely egyetemeknek van
leginkább regionális funkciója, illetve melyek azok, melyek leginkább a területi vagy
szakmai mobilitásra késztetnek?
7

Milyen tényezők késztetik a fiatalokat tanulási vagy foglalkoztatási migrációra, milyen
motivációkkal igazolják utólag e lépéseiket? Melyek a migrációra késztető egyéni és
társadalmi okok, a vonzások és taszítások?
Hogyan tekintenek a jövőre, milyen terveik (felnőttképzés), elképzeléseik (magánélet,
családalapítás) vannak?

A kutatás hipotézisei
A vizsgálat egyik központi kérdése a határon túli magyar diplomás fiatalok hazai
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének módozatai. A kutatást megelőző erdélyi
vizsgálatok egyik meglepő tanulsága, hogy a frissen végzett diplomás magyar fiatalok
nagyobb arányban találnak munkahelyet állami intézményekben ugyanakkor
alulreprezentáltak a versenyszférában. Megvizsgáltuk, hogy ez a többi határon túli
magyar régióra is igaz-e? Az eltérés magyarázatára számos hipotézis megfogalmazódott:
a magyar nyelvű oktatás színvonalával kapcsolatos hiányosságok, a többségi nyelvi
kompetencia hiánya, szakmai hálózatok etnikai tagoltsága.
Különösen a határon túli magyar oktatásfinanszírozás hatékonyságával kapcsolatos viták
kapcsán merült fel az a kérdés, hogy a határon túli felsőoktatást elsődlegesen a meglévő
(állami) intézményi struktúrák bővítésével vagy új intézmények létrehozásával
hatékonyabb fejleszteni. A kutatás során komparatív módon vizsgáltuk meg a magán,
illetve az állami intézményekből kilépő fiatalok elhelyezkedéskor tapasztalt nehézségeit.
Korábbi elemzések arra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos határon túli magyar
oktatási intézmények, főként strukturális okoknál fogva (megfelelő integráció hiánya a
többségi szakmai szférában), mintegy látens effektusként a külföldre irányuló
karriermigrációt segítik elő. A vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy a kérdés ezen
intézményi dimenziója hogyan jelenik meg a pályaválasztási interjúkban.

Módszerek
A 2006 februárjában indult kutatás első fázisában a szakirodalom felhasználásával és a
rendelkezésre álló kutatási adatbázisok révén hipotetikus karrier-típusokat fogalmazunk
meg.
A kutatásunk második fázisában 2006 nyarán-őszén ezeket a karrier-típusokat próbáltuk
életút-interjúk segítségével mélyebben feltárni.
A kutatás harmadik szakaszában 2006 telén az interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések és
a begyűjtött új adatok alapján megszületnek az esettanulmányok, majd ezt követően
elkészült a záró-tanulmány.
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Kutatásunk célcsoportja
Olyan határon túli magyar fiatalokat vizsgáltunk, akik az elmúlt 10 évben szerezték meg
első felsőoktatási diplomájukat. Törekedtünk arra, hogy interjúalanyaink között a
statisztikai arányuknak megfelelően legyenek nők és férfiak, vidéki és városi
származásúak, a különböző régiókból (tömbben élők és szórványban), különböző
szakmát végzettek, egyedül állók és családot alapítottak, leképezve ezáltal az életben
előforduló sokszínűséget.
Fókuszcsoportjaink során pedig arra törekedtünk, ahol lehetett külön csoportokat
alkossunk az általunk interjúk alapján sikeresnek és kudarcosnak vélt karriert befutókból,
illetve szakmai bontásban (bölcsész, műszaki, orvosi, közgazdász, jogász, pedagógus)
választ kapjunk kérdéseinkre, e csoportos vélemények révén megerősítve vagy cáfolva az
individuális beszélgetéseken elhangzottakat.

A kutatást végző szervezetek
Erdély - Max Weber Társadalomtudományi Központ
Kárpátalja - Kárpátaljai Magyar Főiskola
Vajdaság - Vajdasági Magyarságkutató Tudományos Társaság
Felvidék – Fórum Kisebbségkutató Intézet
Magyarország – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
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2

Regionális tanulmányok

2.1

Erdélyi magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási
igényei
Csata Zsombor, Bogdán Annamária, Dániel Botond, Kiss Dénes, Palkó
Emília, Ruszuly Emese, Sólyom Zsuzsa
Bevezető
Kutatásunk célja, hogy az életút-interjúkra és fókuszcsoportos vizsgálatokra alapozva
nyomon kövessük az erdélyi magyar fiatal diplomások munkába állásának, munkaerőpiaci helyzetének megváltozott mintázatait, a rendszerváltást követően.
Az elemzés első részében vázolni szeretnénk azokat a makroszintű társadalmi-gazdasági
hatásokat, amelyek – más országok példájából kiindulva – vélhetően rányomták a
bélyegüket a munkaerő-allokáció megváltozott körülményeire. Ez a dimenzió a
karrierpályák átalakulásának a strukturális kontextusa, amely jelentős mértékben
meghatározta az egyéni életpálya-esélyek alakulását az elmúlt évtizedben. Ezen a ponton
tehát arra keressük a választ, hogy mennyire alakult át az a mozgástér, amely a
végzőseinket az egyetem padjaiból a munkaerő-piac különféle szegmensei felé terelte.
Konkrétabban: kohorsz-jellemzőket keresünk arra vonatkozóan, hogy a rugalmas
foglalkoztatottság irányába történő átmenet hogyan érintette a különböző életkori
csoportok karrier-alakulását.
Az elemzés második részében azt vizsgáljuk meg, hogy ezek a makroszintű, strukturális
változások eltérő hatással voltak-e a különböző származási hátterű fiatalok munkaéletpályájára. A kérdés elsősorban azért érdekes, mert a folyamatosan bővülő és
diverzifikálódó felsőoktatás egyre nagyobb arányban juttatott egyetemi oklevélhez
szerényebb szociális hátterű fiatalokat is. (ld. Csata 2004) Kérdésünk az, hogy ezek a
csoportok egyenlő eséllyel szállnak-e versenybe a diplomás munkahelyekért, vannak-e
kitapintható különbségek a különböző társadalmi rétegek karrier-habitusában, (Mayrhofer
2004) a családi erőforrások szerepe mennyire érvényesül a fiatalok munkahelyi
életpályájának egyengetésében.
Vizsgálatunk harmadik részében olyan további karrier-erőforrásokat tárgyalunk, amelyek
nem kapcsolhatóak közvetlenül a származáshoz. Ezek közül elsőként az egyetemen
szerzett tudástőke szerepét vizsgáljuk meg, külön kitérünk azokra az elemekre is,
amelyek nem kifejezetten az egyetemi képzés tartalmához, hanem az egyetemi évek
során felhalmozott szakmai tapasztalatokhoz kapcsolódnak. A fejezet második részében a
társadalmi tőketényezők közül azok kerülnek hangsúlyosan terítékre, amelyek az
egyetemen szerzett szakmai kapcsolatokhoz köthetők.
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Az elemzés negyedik fejezetében a földrajzi mobilitási szempontok kerülnek terítékre.
Elsősorban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen fontosabb szempontok érvényesülnek abban,
hogy ki hol, milyen településen, országban kezdi el, illetve folytatja a karrierjét. Különös
hangsúlyt fektetünk a város-vidék törésvonalra, amely úgy tűnik a munkahelyi életpályák
egyik markáns rendezőelve.
Végül az utolsó fejezetben a fiatalok pályaorientációjával kapcsolatos jövőterveit
próbáljuk rendszerezni az egyes karrier-típusok szerint. Ennek részeként külön kitérünk a
külföldre irányuló migrációs-, valamint a vállalkozás-alapítási szándékokra.
Az egyes fejezetek szerkezetének kialakításában egységes (és meglehetősen skolasztikus)
elvet követtünk. Először a fontosabb elméleti vonatkozásokat vázoljuk fel, melyek
segítségével pontosítani kívánjuk azokat a konceptuális szempontokat, amelyek mentén
az erdélyi diplomás fiatalokra vonatkozóan az említett folyamatok kellően
differenciáltan, árnyaltan leírhatóak. A felvezető célja, hogy egy helyzetre adaptált
fogalomtár segítségével, a fentiekkel kapcsolatban releváns hipotéziseket fogalmazzunk
meg. Ezek után a tárgyalás-rész következik, ahol rendre megvizsgáljuk és dokumentáljuk
a felmerült problémákat. Ezen a ponton – tekintettel a terjedelmi szempontokra – a
szuggesztívebb interjúrészletek közül válogatunk.
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Felhasznált módszerek, a vizsgálat alanyai
Az erdélyi vizsgálat keretében 2006 augusztusa és 2007 januárja között összesen 50
mélyinterjút és 9 fókuszcsoportos beszélgetést készítettünk.1 Az interjúalanyok
kiválasztásánál azokat a szempontokat vettük figyelembe, amelyek a bevezetőben vázolt
problémafelvetésekhez közvetlenül kapcsolódnak. Bár nem törekszünk kvantitatív
elemzésre, ahhoz, hogy kellően átfogó képet rajzolhassunk, igyekeztünk az említett
dimenziók szerinti reprezentativitás-elvet érvényesíteni.2
Az interjúalanyok kiválasztásánál tehát figyelmet fordítottunk az elvégzett szak típusára,
a képzés nyelvére, az egyetem elvégzésének idejére, a szülők iskolai végzettségére, a
földrajzi régiókra valamint a település típusára is, ahol alanyunk jelenleg dolgozik.
Alanyaink kategóriánkénti megoszlását az alábbi táblázatok szemléltetik:
1. Nem
Férfi
27
Nő
23
2. Elvégzett szak
Műszaki
Human- és társadalomtudományok
(Tudományegyetem)
Közgazdaságtan
Jog
Orvosi, állaorvosi
művészeti
Total

14
16
10
6
2
2
50

3. Egyetem elvégzésének ideje
1-2 éve
11
3-6 éve
17
7-10 éve
12
Total
50

4. A képzés nyelve
magyar
22
román
28
Total
50
1

Külön interjúvezető készült a munkanélküliekre, valamint a vállalkozókra. Az általános interjúvezetőt,
valamint a fókuszcsoport-guide-ot a mellékletben csatoltuk.
2
Referencia-adataink a 2002-es népszámlálás nemzetiségi statisztikáiból (nem, régiók), a 2005-ös
statisztikai évkönyvből (elvégzett szak, az egyetem befejezésének időpontja), valamint korábbi surveyvizsgálatokból (Civil Kurázsi 6-7, BBTE pályakövetés-vizsgálat) származnak.
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5. Régiók
Partium és Máramaros
Belső Erdély
Székelyföld
Főváros
Total

12
18
18
2
50

6. Apa végzettsége
Általános vagy szakiskola
Érettségi
Posztliceális, technikum
Felsőfokú
Total

15
15
6
14
50

7. Anya végzettsége
Általános vagy szakiskola
Érettségi
Posztliceális, technikum
Felsőfokú
Total

9
23
9
9
50
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A fókuszcsoportos vizsgálat során – mivel foglalkozás-specifikus kérdéseket is átbeszéltettünk
– elmélyült típusú csoportinterjúk készültek. Városokon „tiszta” (foglalkozáskategóriák szerint
homogén), átlagosan 6-8 fős csoportokból álló fókuszokat készítettünk az alábbi településeken:
Sepsiszentgyörgy (tanárok), Székelyhíd (műszaki értelmiség), Gyergyószentmiklós (humán és
társadalomtudományi végzettségűek), Arad (közgazdasági és jogi végzettségűek), Kolozsvár
(műszaki és orvosi). Falvakon a homogenitás-elvet egy Székelyhídon rendezett, a környező
falvakból érkezett pedagógus-csoport esetében lehetett tartani, Gernyeszegen, Zetelakán és
Kisbaconban vegyes fókuszok készültek.
1. Elmozdulás a rugalmas foglalkoztatottság és a szervezeten kívüli karrierpályák
irányába
Amikor a kelet-közép európai pályakezdő fiatalok esetében megváltozott átmenetforgatókönyvekről beszélünk, akkor ezt alapvetően két átfogóbb, országokon átnyúló makrotársadalmi változás kontextusában tesszük. Ezek közül az egyik a régió poszt-szocialista
országaira jellemző gazdaságpolitikai irányváltás, minek következtében a központilag
koordinált munkaerő-allokáció redisztributív rendjét a kereslet-kínálat elvén működő piaci
logika váltotta fel.
Az elemzés tágabb kontextusát azok a globális változásokkal kapcsolatos elméleti
megfontolások jelentik, amelyek során az utóbbi évtizedekben a fiatalok iskolából a munka
világába történő átmenetét a tudásalapú társadalom megváltozott munkaerő-piaci kihívásainak
kontextusában tárgyalja. Ezek az átalakulás globális trendjei, melyet a munkahelyi életutak
individualizálódása, a foglalkozási életpálya során egyre markánsabban érvényesülő
rugalmasság és az ezt övező fokozottabb kockázati teherviselés jellemez. (Beck 1999, Chisolm
1999) Ebben a kontextusban a stabil alkalmazási lehetőségek megszűntével a felnőtt korba
való átmenet forgatókönyve kevésbé előre jelezhető, egyre több fiatal késlekedik a
munkaerőpiacra való kilépéssel, a folyamatosan újjászerveződő munkaerőpiac körülményeire a
fiatalok az oktatási rendszerben való bennmaradással válaszolnak (Krahn – Lowe 1999, Galasi
– Timár – Varga 2001), minek következtében meghosszabbodott ifjúsági életszakaszról, tágabb
értelemben pedig ifjúsági korszakváltásról beszélhetünk. (Gábor 2004) Ezek a folyamatok a
rendszerváltás utáni Romániában, különösen az Európai Uniós csatlakozással látványosan
felgyorsultak.
Ennek az átmeneti életszakasznak az alapvető jellegzetessége a növekvő bizonytalanság a
továbbtanulással és a munkába állással kapcsolatos egyéni döntések kimenetelét illetően.
Ennek egyik oka a globalizációval létrejött információdömping, ami megnehezíti az oktatási
piac által felkínált lehetőségek közötti optimális választást, a minőségi oktatás költséges és az
ezzel járó kiadásokat nehéz megbecsülni. A munkaerőpiacra egyre inkább a rugalmas
foglalkoztatottság térnyerése a jellemző, melynek lényege az, hogy az alkalmazással járó
kockázatokat a munkaadó egyre inkább a munkavállalóra helyezi át: a nem standard
foglalkoztatottság különféle formái, a részmunkaidős állások, az önfoglalkoztatottság, a
meghatározott időtartamra szóló szerződések, az alvállalkozói együttműködések rendszere
mind-mind arról szól, hogy a felelősség egyre inkább a munkavállalók vállán van.
Ezen átalakulások természetesen egy folyamatosan változó szervezeti környezetben zajlanak.
A modern, bürokratikus felépítésű szervezetek (nagyvállalatok, állami költségvetésű
intézmények) karrierformáló szerepe csökkenőben van, a „hagyományosnak” tekinthető
munka-életpályákat egyre sokszínűbb szervezeten kívüli formák váltják fel. Ezek a

„hagyományos” szervezetek egyre kevésbé képesek hosszú távú és biztos munkahelyeket
garantálni, Mayrhofer és munkatársai igen plasztikusnak tűnő elméleti modellje alapján
(Iellatchich et al. 2002, Mayrhofer et al. 2004) az iparosodást átfogó „vállalati világ”
fokozatosan elveszíti domináns szerepét, helyettük más karrier-logikát követő
önfoglalkoztatási (self-management) formák válnak elterjedtté.3
A rugalmas foglalkoztatottság és a szervezeten kívüli karrierpályák irányába történő
elmozdulással kapcsolatos hipotézisünket azzal kívánjuk ellenőrizni, hogy a vizsgálat során
különféle kohorszokat hasonlítunk össze, ennek érdekében eltérő években végzett
diplomásokat kérdeztünk meg. Az alanyok szelekciójánál tehát az első szempontunk az életkor
és az egyetem befejezésének éve volt (ld. 3. táblázat)
A kohorszok közötti összehasonlítás egyik szembeötlő – ám korábbi vizsgálataink (Csata –
Dániel 2005) alapján korántsem meglepő – megfigyelése az volt, hogy a kilencvenes évek
derekán végzett fiatal diplomások számottevő hányada a (legtöbbször még állami tulajdonban
levő) vállalati világban kezdte el munkahelyi pályafutását. Az 1996-1998 között végzett 11
interjúalany közül 6 rögtön a diplomázás után, rendszerint ismerősök révén kerül nagyobb
állami vállalatokhoz (3), közhivatalokba (1), egyházhoz (1) és oktatási (1) intézményekhez.
Ezek a munkahelyek meglehetősen stabilnak bizonyulnak a későbbiekben is: az egészségügyi
felügyelőségre, a tanügybe és az egyházhoz került két személy ma is ugyanott dolgozik, a
három cég közül időközben kettő megszűnt (bánya- ill. nehézipari vállalat), az itt dolgozó
fiatalok ezért voltak kénytelenek munkát váltani. A hatodik személy az állami, majd később
sikerrel privatizált távközlési vállalathoz kerül és két magánszektorbeli sikeres próbálkozás
után a végül ugyanoda tér vissza. Története a generációjára nézve emblematikusnak tekinthető
abban a vonatkozásban, ahogyan – az életciklusra jellemző életesemények miatt: házasság,
3

A bevezetőben vázolt problémafelvetéseinkhez egy olyan elméleti modellre volt szükségünk, amely egyszerre
képes megjeleníteni a fiatal diplomások karrierútját meghatározó strukturális feltételeket (a munkaerőpiac
működésének és az iskolarendszer rendeltetésének megváltozása) és az egyéni döntések szerepét a munkahelyi
életpálya alakításában. A Iellatchich – Mayrhofer – Meyer féle modell (2001) legfontosabb erénye – és ezért kerül
központi helyre az elemzésünkben is – hogy integrálni képes ezt a két, eleddig összeférhetetlennek tartott elméleti
paradigmát az egyéni karrierpályák vizsgálatában. Ez a klasszikusnak tekinthető agency-structure dilemma,
melynek feloldása a kortárs szociológusok egyik legfontosabb feladatává vált (lásd Bourdieu (1990) mező- és
habituselméletét, Giddens 1991).
Mayhofer és szerzőtársai a bourdieu-i habitus- és mezőelméletet alkalmazza a karrierpályák jellemzésére. Négy
„karriermezőt” különítenek el, amelyet négyféle „karrier-logikának” feleltetnek meg. Ezekre a karriermezőkre a
tőkefajták eltérő kombinációja jellemző:
1.A „vállalati világra” (Company world) a hagyományos szervezeti karrierpályák jellemzők. A vállalati
világban a munkaerő-rektrutáció a belső munkaerőpiac (Tilly – Tilly 2004) szabályai szerint történik: rendszerint
csak alulról lehet bekerülni, általában egyenesen az iskolából/egyetemről, a munkahelyi előmenetel jól
meghatározott szabályok (leginkább a senioritás-elv) szerint történik. A munkahelyi biztonság foka magas, ezért
az alkalmazottakra magas intézményi lojalitás jellemző, hosszú időt töltenek a szervezetben. A legfontosabb
erőforrás a vállalati hierarchiában elfoglalt pozíció.
2. A „szabadon lebegő” szakértők (free floating professionals) szervezeten kívül, rövid időre szóló
szerződések alapján, kevés megrendelőnek dolgoznak. Ezekhez a szervezetekhez lazán kötődnek, munkájuk
során egy jól meghatározott szakterületen, speciális feladatokat látnak el. Fő céljuk a szakértőként való elismerés
megszerzése és ezáltal a szakmai függetlenség megőrzése. A legfontosabb erőforrás a tudás és a reputáció.
3. Az önfoglalkoztatók (Self-employment) szintén szervezeten kívül tevékenykednek, standardizált
termék- vagy szolgáltatást kínálnak egy viszonylag stabil klientúrának. A legfontosabb törekvésük az
autonómiájuk, függetlenségük megőrzése.
4. Krónikus rugalmasság: az ebbe a kategóriába tartozó munkavállalók abban különböznek a szabadon
lebegő szakértőktől, hogy nem egy jól meghatározott szakterületen tevékenykednek, változó feladatokat látnak el,
változó klientúrának, folyamatosan változó munkakörülmények között. Legfontosabb erőforrásuk a rugalmasság
és gyors alkalmazkodó-készség az eltérő szakterületek meghódításában. (Iellatchich – Mayrhofer – Meyer 2001)
A különféle karriermezőkben való érvényesüléshez más és más karrier-habitus szükséges. Ezt a családi- és a
felnőtt szocializációs tapasztalatok egyaránt formálják, csoportonként eltérő súllyal.
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gyerekek – a munkahely biztonsága fő szempont marad a pályaválasztásban. Magasabb
szakértői reputációról és lényegesen magasabb fizetésről mond le a vállalaton belüli magasabb
beosztás és a szülővárosi tartózkodás fejében:
Most is a RT-nál dolgozom, de közben voltak kitérők. 2001-ben az egyik mérnök
kollégám elhívott magához, neki volt egy cége. Szüksége volt emberekre és több
fizetést ajánlott, mint amennyit nekem adott a RT, úgyhogy nem gondolkoztam,
mentem rögtön. Lejárt a 15 napos preavizom és kezdtem is... Ezt másfél évig
csináltam, folyton úton voltam, az országban és külföldön is rengeteget. Aztán
2002 nyarán megnősültem és az asszony megelégelte, hogy soha nem vagyok
itthon. Úgy döntöttem akkor, hogy szétnézek és keresek mást. Így jött a következő
munka 2003 februárban a T-nál, ismertebb nevén ez a Z. Akkor terjeszkedett
nagyon, és nekünk már volt velük kapcsolatunk. Megtudtam, hogy keresnek a
fejlesztési részlegre mérnököt, nagyon jó fizetést ígértek és elvállaltam. A székhely
Bukarestben volt, navétáztam és közben jártam az országot továbbra is, szereltük
mindenhol az antennákat, bővítettük a hálózatot. Ez úgy mondják, hogy cseberből
vederbe, közben gyerek is úton volt és nyolc hónap után abbahagytam.
Visszamentem a RT-hoz és azóta ott vagyok 2003 októbertől. (L.ZS., 33 éves
fejlesztési mérnök, a szolgáltatási részleg regionális vezetője)
Annak ellenére, hogy ezek a fiatalok abban az időszakban kezdek el dolgozni, amikor a
romániai gazdaság a mélyponton volt (tőkehiány, alacsony vállalkozói kedv, magas
munkanélküliség, infláció) és alacsony bérezés mellett kezdtek el munkát vállalni, erre a
generációra jellemző a legnagyobb munkahelyi lojalitás: átlagosan egyszer vagy kétszer
váltottak munkát és kevés kivétellel ugyanazon a szakterületen maradtak. A váltások gyakori
oka a konjunkturális tényezők mellett (a cégek megszűnése, munkanélküliség) a férfiak
esetében az akkor még szinte kijátszhatatlan féléves katonai szolgálat, a nőknél (két esetben)
pedig a családalapítás, gyerekvállalás volt.4 Ezek a megállapítások a magán és állami
szektorban dolgozókra egyaránt érvényesek. Az előbbihez hasonló „visszakanyarodást”
találunk egy helyi újságíró élettörténetében is:
„2002 februárjáig voltam gyereknevelésin. Akkor kerültem az UK-hez. Anyagi
gondok voltak a itt (a GYK-nál), én jöttem volna vissza, de mondták, hogy jöhetek,
de munka van, pénz nincs. Állam felé tartozások felhalmozódva, tehát tényleg gond
volt. Én pedig nem engedhettem meg magamnak, hogy így dolgozzak. Gyerek is
van... Tehát karitatív munkát nem lehet vállalni ilyenkor. S aztán az UK az maga a
pokol volt. Ott olyan stresszben éltünk, hogy nem igaz. Engedélyt kellett kérni, hogy
elmehessünk dolgozni terepre. Nem volt szabadságunk, ami ebben a szakmában
azért úgy kell... Minimálbérnél kicsivel többet kerestünk... az egészségi állapotom is
tönkrement, már nem bírtam... pszichikai terrorban voltam. Ordítottak ránk, amikor
úgy nem vesznek emberszámba. És akkor el akartam jönni, olyan áron is, hogy ha
kell munkanélküli leszek. Hát mért ne, más is volt már...
Két hónapig voltam munkanélküli. Akkor már szóltak a GYK-tól, hogy készül itt az
Évkönyv, s jönnék-e. Miután azt befejeztem, maradtam is. És amire büszke vagyok,
ezt el kell mondjam, egy évig, vagy másfél évig voltam főszerkesztője a GYK-nak, és
akkor adtuk el a legtöbbet az újságból. S most már mondhatjuk, hogy lassan három
éve, hogy ismét folyamatosan itt vagyok.” (T.GY., 33 éves újságíró)
4

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ebben az életkori csoportban (30-34 évesek) csak három személy házas. A
családalapítás késleltetésére vonatkozó narratívák közül az egzisztenciális bizonytalanság és az önálló lakás
hiánya jelenik meg a leggyakrabban. A legtöbb esetben tehát a biztonságosnak ítélt munkahely a mai napig nem
tud megnyugtató anyagi hátteret biztosítani.
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Ezekben a pályatörténetekben a későbbi kohorszokhoz képest a strukturális kényszerek
különféle látható formái erőteljesebben érvényesülnek. Ezek értelmezéséhez egészen az
érettségi utáni időszakig kell visszanyúlni. Az első egyetemi felvételi sikeres vagy sikertelen
kimenetele ugyanis – kevésbé determinisztikusan ugyan, mint a szocializmus idején – de
továbbra is erőteljesen meghatározza az életpálya későbbi alakulását. Ebben az időszakban az
állami egyetemi és főiskolai helyekért komoly verseny folyik5, a magánegyetemek – bár egyre
könnyebben elérhetőek – drágák és még nem akkreditáltak. Azok számára, akiknek nem
sikerült elsőre a bejutás, az egy-két év kényszerszünet komoly anyagi tehertételt jelent, melyet
a legtöbben a szülők segítségével vészelnek át. A kevésbé szerencsések viszont kénytelenek
nehezen megszerezhető és alulfizetett munkát vállalni. A sikertelen felvételit követő időszak
tehát a kényszerű próbálkozások ideje, ekkor többen kísérleteztek a magyarországi
munkavállalással is6:
„Hát, ugye nem mentem felvételizni, mi más maradt volna? Tehát ott még
reménykedtem, hogy több a lehetőség, hogy valahol olyan munkahelyet kapjak, ahol
még kereseti lehetőség mellett még valami mást is tudok csinálni. S egy kicsit
rózsaszínben is láttam, az az igazság. S aztán rájöttem, hogy nem...
Magyarországra mentem ki, ez akkor divat volt, és ott az Országos Széchenyi
Könyvtárban kaptam először munkahelyet... Ott másfél hónapig, két hónapig
dolgoztam, mert ez egy nagyon gyengén fizető intézmény volt. Valamiből fel kellett
tartani magam. Aztán ilyen hálózatterjesztő irodában kerültem dolgozni, még egy
cukrászdába is párhuzamosan, tehát boldogulni szerettem volna, aztán egyik napról
másikra másfél év után hazajöttem. Nem tudtam, hogy mire jövök haza, de...
hazajöttem.” (T.GY., 33 éves újságíró)
A későbbi munkahelyi életpályák alakulását ebben az életkori kohorszban még nagymértékben
meghatározza az, hogy magán vagy állami intézményben tanulnak tovább. Az állami oktatás
ugyanis többségében ingyenes, a legtöbb interjúalany az egyetemi évei alatt még a szociális
ellátórendszer biztonságát élvezi. A nagy egyetemi városok bentlakásaiban – egyre rosszabb
körülmények között ugyan – de olcsón lehet lakni, az ösztöndíjszerzés feltételei könnyebben
teljesíthetőek, a szülők támogatását is élvező hallgatóknak az egzisztenciális túlélésért nem kell
túlzottan megszenvedniük. Emiatt a tanulás melletti munkavállalás egyelőre ritka és
rendszertelen, magántanárkodásban és inkább a szakmához kapcsolható rövid alkalmi
munkákban merül ki.
„Volt ösztöndíjam is, itthonról is támogattak, bentlakásom is mindig biztosítva
volt ezáltal... Voltak, egyértelműen voltak olyan pillanatok, amikor nem volt
pénzem... dehát ilyenkor mindig volt egy jó barát aki két hétig kölcsönadott,
amíg jött a valami, vagy az ösztöndíj vagy valami ismerős otthonról.
Tehát anyagi nehézség miatt soha nem vállaltam egyetem alatt munkát, noha
lehetett volna. Hát végülis konzultációkat adtam… de ez nem nevezhető
munkavállalásnak, tulajdonképpen mert még sokan csinálták s akkor miért ne...
akkor egy kis pénz is jön. De ezek a munkák általában, amit így diákként vállal
az ember, az csak akkor szép, amikor benne van. Így utólag visszagondolva
nevetséges összegeket kerestünk...” (B.A. 31 éves vállalkozó)

5

Az állami egyetemek többségében ez a versenyhelyzet a 1998-től kezdődően tájékán szűnik meg,
Korábbi elemzések alapján (Horváth 2004) is megerősíthetjük, hogy a kilencvenes évek derekán az érettségi
utáni egy-két év a munka- és a tanulási célú migráció szempontjából az egyik „legintenzívebb” időszak.

6
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„Nem voltak anyagi nehézségeim, akkor még könnyebb volt a diákoknak. Volt
bentlakás, kantinkaja és itthonról támogattak. Az elég is volt amit itthonról küldtek,
ha fogytán volt a kaja vagy pénz, telefonáltam haza és két nap múlva vettem le a
vonatról, a mozdonyvezetők már mind a haverjaim voltak... Nem vállaltam munkát,
éltem a diákéletem, mert utána már csak a munka maradt úgyis.” (L.Zs., 32 éves
mérnök)
Mivel a felsőoktatás tömegesedése még nem indult el, az oktatási rendszer egy személyre jutó
jóléti juttatásai a kilencvenes évek elején-derekán még jelentősek voltak. Ezek elosztása
továbbra is egy központilag (kormányzatilag) koordinált disztribúciós rendszerben történt. A
központi irányítás a képzés szerkezetét és tartalmát is erősen a felügyelete alatt tartotta.
Összességében a kilencvenes évek derekán még erőteljes – a szocializmusból örökölt –
intézményi tehetetlenség uralkodott a felsőoktatásban.
Ezzel szemben a rendszerváltást követően hirtelen megváltoztak a munkaerő-allokáció
szabályai, a vállalati világ látványos leépülésével és a kihelyezéses rendszer megszűntével az
állam már nem közvetít az iskola és a munkaerőpiac között, a diplomások a
pályatervezésükben hirtelen magukra maradtak.
Az állami oktatási ellátórendszer és szerkezet főbb pilléreinek intézményi fennmaradása azzal
a negatív látens következménnyel járt, hogy az egyének szintjén nem alakult ki az a fajta
karrier-tudatosság sem, ami a megváltozott körülmények között segíthetett volna az
eredményes munkavállalásban. Ez a folyamat csak később indul el és csak a fiatalabb
kohorszok esetében érezteti hatását.
Ettől kissé eltérő forgatókönyv érvényes a magánegyetemen tanulókra.7 Ugyan a kilépéskor a
munkavállalás objektív feltételei ugyanazok, ez a csoport a tanulmányai finanszírozásához
kénytelen már az egyetemi évek alatt munkát vállalni. Ez a legtöbb esetben nem egy opcionális
tevékenység, mint ahogy azt az államilag finanszírozott helyeken tanulók esetében láttuk:
„Mint minden egyetemista valamit bizniszkedtem, vittünk benzint Magyarországra.
Nem is tudom, volt egy rossz Daciam. Egy haverommal kezdtem, aztán ment, amíg
ment és nekünk megérte. Ebből sikerült az egyetem alatt kijönni. Utána dolgoztam
egy redőnyös cégnek, valójában párhuzamosan csináltam ezt is azt is. Utána
dolgoztam titkárként, egy szenátori irodában..., nem tudom, hogyha másfél évet.
Akkor ezután abbahagytam a munkát, mert át kellett menjek... akkreditálási gondok
voltak az egyetemmel és akkor átmentem Bukarestbe” (K.A., 34 éves jogtanácsos)
„Hát dolgoztam, úgyértem, hogy volt egy saját vállalkozásom. Számítógépeket
forgalmaztam, ilyen használtakat persze... Hát akkor az egyetemi évek alatt
megtetszett az informatika, a számítástechnika. De amúgy mással is foglalkoztam,
dolgoztam a Zepter cégnél… vagy négy évet.” (R.Cs., 31 éves jogtanácsos)
Azt láthatjuk tehát, hogy míg az állami egyetemen végzettek karrierútjára jobbára egyenes
vonalú pálya jellemző, kevesebb váltással, a magánegyetem végzősei számos lehetőséget
voltak kénytelenek kipróbálni és gyakoribb a szakmán kívüli munkavállalás. Az tanulmányi
évek alatt kialakult ez a fajta karrier-habitus – a Iellatcich-féle (2001) modell
terminológiájában – leginkább a krónikus rugalmasság fele tolja a magánegyetemen
7

Legtöbbjük olyan szakterületeken tanul, ahol az állami beiskolázási számok kritikusan alacsonyak voltak,
leginkább jogi és közgazdaságtan szakokon.
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végzetteket. Többségük ma is bizonytalan, átmeneti, időszakos szerződések által korlátozott
(Gábor 2006) állásokban dolgozik, vagy vállalkozóként jelentős kockázatokat vállal. A
karrierpálya sikeressége szempontjából tehát egy meglehetősen divergens csoportról van szó.
Az életkori kohorszok második csoportjában (az 1998-2004 között végzettek) a karrier-habitus
szempontjából a magán és állami intézményekben diplomázottak közötti markáns
határmegvonás egyre kevésbé indokolt. Ebben az időszakban ugyanis rohamosan bővül az
állami felsőoktatás, az ellátórendszer fenntartására fordított erőforrások viszont arányaiban
változatlanok maradnak. Az egyetemi nagyvárosokban – főként a megnövekedett
lakásfenntartási költségek miatt – egyre drágább a taníttatás, az egyetem mellett munkát
vállalók száma folyamatosan emelkedik. A munkapiacon bővül a kínálat, a szezonális munkahelyszínek is egyre változatosabbak, elindul, majd tömeges méreteket ölt az Amerikába
irányuló diákmunka-migráció:
„...negyedév végén voltam először Amerikában egy work&travel programmal.
Persze nem ilyen szakosított munkára, tehát nem szakmában dolgozni, hanem
kipróbálni mindenféle ilyen munkahelyet, amit mondjuk itt Romániában nincs az
embernek lehetősége ilyen helyen dolgozni. Egy nagyon érdekes tapasztalat volt,
nagyon sok kellemes emlékkel. Megismertem az amerikai kultúrát és munka
szempontjából, tehát ilyen, rájöttem, hogy rengeteg mindenféle dolgot tudok és
mindenféle doméniumban megállom a helyem. Vidámparkban dolgoztam másfél
hónapot, azután egy vendéglőben felszolgáltam, s azután meg dolgoztam egy
szupermarketben kasszánál. Az egy elég érdekes munkahelynek bizonyult, ilyen
versenyvizsga volt, rengeteg mindent meg kellett tanulni ahhoz, hogy ott
dolgozhassak. Ez volt az egyik olyan munkahely, ahol sok mindent tanultam.”
(B.ZS., 26 éves közgazdász)
Ez az interjúalanyunk a beszélgetés során többször visszautalt az amerikai munkatapasztalataira (az egyetem befejezése után még további két évet töltött az Államokban), ami
nem szakmailag volt egy sikertörténet, sokkal inkább egy proaktívabb munka-habitus
elsajátításában segített. Ezt követően itthon nagyobb önbizalommal és elvárásokkal vág neki a
munkakeresésnek, néhány hónap kitartó próbálkozás után egy multicég fővárosi munkahelyén
kap jobban fizető, de leginkább a további munkatapasztalat szempontjából értékes állást. Ez a
fajta karrier-magatartás tehát a munkahelyi életpályát egy több állomású, állandóan építkező
folyamatként értelmezi és személyes versenyképesség megőrzéséhez pedig számol a
folyamatos tanulás szükségességével is. Bár ez az eset nem tipikus a vizsgált kohorsz karrierpercepciójára nézve, egyre több életút-narratívában találunk ehhez hasonló elemeket.
„Azt érzem, hogy az A-tól valamilyen formában el kell távolodnom, mert kezd
elegem lenni, és kezdenek a dolgok eléggé rutinossá válni. S mondtam korábban,
hogy kezd Kolozsvár is kicsi lenni. Másik dolog amit bánok, hogy egyetemista
koromban nem mentem el Amerikába, nem volt elég bátorságom elmenni. Lehet,
hogy egy fél év kulimunka teljesen másképp értékelném a jelenlegi státusom, viszont
veszteni is nagyon veszítenék, ha most elmennék egy fél évre…
Tehát mikor elkezdtem falufejleszteni én azt mondtam, hogy én még az a generáció
vagyok, aki belemennék abba, hogy technokrataként dolgozzak... Úgy érzem, hogy
az amit tanultam, annak ellenére, hogy ilyen kvázi dilettáns autodidakta módon
megcsinál az ember, vagy mit tudom négy és fél év....tíz év után mondhatja az
ember, hogy van valamilyen fajta munkatapasztalata, hogy munkaerőként tudja
valamilyen formában értékelni önmagát.” (SZ.I. 29 éves közösségfejlesztő)
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A szakértelmiségihez közel álló karrier-habitus formálódásának feltételei kezdenek megjelenni
a felsőoktatásban is. Ebben a legnagyobb szerepe a hallgatói mobilitást szorgalmazó
törekvéseknek (pl. kreditek transzferének bevezetése, európai csereprogramokba való
bekapcsolódás) és az egyetemi struktúra decentralizálásának volt, amely lehetővé tette az
oktatás és a lokális-regionális munkaerőpiac közötti direkt és többé-kevésbé akadálymentes
kapcsolatteremtést. Ennek köszönhető, hogy a korábbi időszakoktól eltérően szakmaspecifikusabb munkalehetőségek is megjelennek a diák-munkaerőpiacon: az egyetemi
tanulmányaik során a fiatalok olyan intézményekkel, személyekkel kerülhetnek kapcsolatba,
amelyek ugyan nem feltétlenül kínálnak munkahelyet a diplomázás után, de mindenképpen
segítenek a szakmai pályaorientációban.
“Bukarestben is dolgoztam egy fél évet, a másodév második félévében. Ott is egy
műépítésznél dolgoztam, de csak ilyen felméréseket végeztünk. Ez a műépítész tanított is
nálunk a főiskolán egy évet az első évben, ők voltak a tervezésen az irányító tanárok.” (A .
E. 29 éves műépítész)
„Először tanári segítséggel kaptunk munkát. Átjött a tanárunk és megkérdezte, hogy ne,
akarunk-e dolgozni, tehát megvoltak a kapcsolatok. Másodéven volt, egy elég híres cégnél,
ruha forgalmazással foglalkozott, a patron ő is design szakot végzett és azért úgy
szeretetből vagy hobbyból vett fel minket, tehát nem volt úgy igazi munka. Megadta, hogy
mit dolgozzunk, min gondolkozzunk, s mi csináltuk a munkát. Hát mit mondjak, egy hónapot
vagy kettőt dolgoztunk. Tehát maga a program, hogy reggel menj és este gyere semmiféle
képpen nem tetszett. Egyetemi évek alatt aztán végképp nem. Tehát ez volt másodévben
egyfajta pénzszerzés és utána ráhajtottunk az ösztöndíjra. Utána már biztosak voltunk
benne, hogy nem akarunk dolgozni és az ösztöndíjra ráhajtottunk, s így valahogy kihúztuk
egészen negyedévig. Negyedévben elkerültem egy ilyen kisebb amerikai céghez, elemi
dolgokat, kicsi dolgokat kellett csinálni, logókat, brosurákat, apróságokat. Ottan voltam
egy és fél évet.” (F.Á., 27 éves designer, aki később rendkívül jól menő, önálló vállalkozást
alapít)

Ez a folyamat azonban távol áll még az intézményesüléstől, szakonként eltérő fázisban van és
– akárcsak az idézett alanyok esetében – erőteljesen a személyes ambíciókon múlik.
Világosabban körvonalazódni látszanak azonban a szakmánként eltérő lehetőségek az egyetem
melletti munkavállalásban: a műszaki képzettségűek tanáraikon keresztül vagy nagyobb
vállalatoknál, a társadalomtudományi hallgatók pedig leginkább a civil szférában találnak
lehetőséget a tanonckodásra. Az utóbbiak rendszerint alapítványoknál vállalnak önkéntes
munkát, mint ahogy az a közgazdász, aki diákszövetségi kapcsolatainak köszönheti jelenlegi
állását vagy az alábbi pszichológus is, aki a diplomázás után maga is civil szervezetet alapít:
“Volt egy önkéntességi időszakom amíg egy alapítványnál önkénteskedtem és ott
tanultam intenzívebben pályaorientációt, ugyancsak pályázat keretén belül volt egy
… szakemberek kiképzése, tehát ez nem minősül átképzésnek, mert valamilyen
szinten kötődik a szakmához.” (B.G., 28 éves pszichológus)
A felsőoktatás decentralizációja nyomán végbement fejlemények tehát leginkább a
szakértelmiségi8 karrierpályán való érvényesülés lehetőségeit egyengetik. Egy rugalmasabb
rendszerről lévén szó, kisebb az útfüggőségből fakadó intézményi tehetetlenség. Az egyetemi
oktatás tehát, ha a konkrét munka-ajánlatokat nem is, de egyre több szakmai lehetőséget
közvetít a diákjainak. Leginkább ennek köszönhető, hogy az aktorok szintjén egyre több
reflektáltabb, tudatosabb karrier-építési stratégiával találkozunk. Hangsúlyozni kell azonban,
8
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hogy ezek a fejlemények egyelőre csak csírájukban vannak jelen, szakonként differenciáltan és
rendszerint ad-hoc módon működnek. Ez a lassú átalakulás nem tud lépést tartani a
tömegesedő felsőoktatással és a növekvő diáklétszámmal. A friss diplomások egyre növekvő
hányadát emiatt az iránytalanság és a szakmán kívüli próbálkozások jellemzik.9
Analitikus szempontból az azonban egyre világosabb, hogy az 1998-2004 között végzettek
életpálya- és a karrierút-differenciációjában az előző kohorszhoz képest felértékelődik a
szakképzés jelentősége és egyre kevésbé lényegtelen, hogy az adott egyetemi intézmény milyen
oklevelet ad, de főként, hogy milyen szakmai perspektívákat közvetít a diákjainak.
Az iskolai kohorszok szerinti harmadik (a 2005-2006 közötti) periódusban azt várnánk, hogy
ezek a – végső soron pozitív irányba mutató – tendenciák tovább erősödjenek. Azonban a
felsőoktatás további – egy egységes oktatáspolitikai koncepciót nélkülöző – bővítése miatt
félő, hogy a diákok létszáma meghaladja azt a kritikus értéket, amin túl már az intézményes
oktatás (a szűk értelemben vett tartalmi képzésen túlmenően) aktívan részt vállalhatna a
hallgatók elhelyezkedésének a könnyítésében. A diákok pálya-orientációjának a felügyelete
egyre inkább meghaladja az egyetemi alkalmazottak fizikai teherbíró-képességét. Ennek egyik
látványos következménye, hogy a végzőseiket képtelenek a szakmában tartani. A munkaerőpiacra kilépők oldaláról szemlélve ez azt jelenti, hogy egyre inkább eltűnnek azok a fix
viszonyítási pontok, amelyek segíthetnék az őket eligazodásban (Simionca 2006), a vágyott
munkahely gyakran csak homályos illúzió marad.
„[Az egyetem melletti munkatapasztalatoknak]... annyira tudom hasznát venni –
persze amellett, hogy bizonyos szinten látom a realitást – hogy nagyjából hogy
működik, mi a piac egyáltalán. Egyetemről azért ezt elég nehéz elképzelni. Ha
belekerül az ember egyből semmi tapasztalat nélkül, akkor még nehezebb. Akkor ez
nagyot segített, meg egyáltalán a munka találásában is segített, enélkül nem vettek
volna fel.” (Z.Cs., 23 éves közgazdász)
„Térjünk át arra, hogy hol és hogyan kerestél munkát.
Eddig nem nagyon kerestem. Amiután végeztem, igényeltem a “somerpénzt”
(munkanélküli segély) és az most jár épp le. Mostanában nézegetem az újságokat,
hogy miket ajánlanak. Édesapám a tegnap mondta éppen, hogy náluk a cégnél
keresnek titkárnőt, ilyen menedzser asszisztenst és beszél a főnökkel ha akarom,
hogy vegyenek fel.
És mit szólsz hozzá?
Nem tudom, mert én mindig remélem, hogy sikerül egy közjegyző irodába bemenni.
Ha másnak nem, akkor titkárnőnek is, csak lássam, hogy működik. De azért
mondtam édesapának is, hogy beszéljen és aztán meglátjuk.
Más munkahellyel nem is próbálkoztál?
Nem.
Milyen szempontok alapján mérlegelsz munkahelykereséskor? Mik az elvárásaid?
Az a baj, hogy pontosan nem tudom, hogy mit akarok. De kialakul.
Optimista vagy?
Muszáj.” (Sz.I, 23 éves, jogi végzettségű, egyelőre munkanélküli)
A személyes munkaajánlatok száma egyre csökken, a munkaerő-piacra kilépett végzősök egyre
nagyobb hányada kénytelen elébe menni az ajánlatoknak, egyre többen regisztrálnak
9
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munkaközvetítő-irodákban is. A sajtóból és az ismerősökön keresztül szerzett munkahelyi
információk aránya szinten marad (Dániel-Csata 2005), többen panaszkodnak az
alkalmazásban továbbra is fennmaradó korrupcióra. Előző interjúalanyunk jellemzése például
nagyon szuggesztív a jogi pályán kialakult helyzetre nézve:
“Hát az egyetemen rengeteget tanultunk, főleg elméleteket. Mindenféle jogot, civilt,
penalt (büntetőjogot), comercialt (kereskedelmi jogot). Nagyon általános képzést
kaptunk. Most amiután végeztünk, kellene gyakorlatban alkalmazni, de nagyon
nehéz. Ilyenkor lehetne specializálódni, ki mit választ, megvannak a lépések, amiket
be kell tartani. Nagyon kiábrándító, hogy mi folyik itt… Mindenkit le kell fizetni,
hogy bekerülj. Mondjuk én közjegyző szeretnék lenni, és jó lenne valaki mellé
bemenni dolgozni és tapasztalatot gyűjteni, hogy tovább járhassam a lépéseket,
amik kellenek, hogy majd két év parktika után esetleg én is vizsgázzak. De nincs
annyi pénzünk, hogy valakinek fizessünk, s most lássuk mit döntünk a szüleimmel.
Mondták már, hogy inkább váltsak szakmát, mert nekik nincs 10.000 eurójuk
valakinek odaadni, hogy felvegyen.” (Sz.I, 23 éves, jogi végzettségű, egyelőre
munkanélküli)
A frissen végzettek tehát gyakran érzik úgy, hogy nincsenek meg a megfelelő eszközeik a
munkaerő-piacon történő érvényesüléshez, ezért változó mértékben bíznak a próbálkozásaik
sikerességében.
A korrupció útján megszerezhető állások kivételével azonban összességében elmondható, hogy
a munkaerő-rekrutációnál egyre inkább a szakmai- és teljesítménykritériumok kerülnek
előtérbe. Ennél a végzős-csoportnál tehát a továbbtanulás és a szakmai továbbképzések
jelentősége felértékelődik. Ezeket az igényeket a formális oktatás is igyekszik lereagálni, a
magiszteri és doktori programokban résztvevő hallgatók már a piacképes szakmai képzés
szempontjából egy kezelhető mennyiséget képviselnek.10
2. Származás szerint differenciált életpálya-esélyek
A fentiek alapján láthatjuk, hogy a rugalmas foglalkoztatottság irányába történő átmenet
eltérően érintette a különböző életkori csoportok karrier-alakulását, a munkaerő-piacon történő
érvényesülésben változó szempontok érvényesültek. Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg,
hogy ezek az átalakulások eltérő hatással voltak-e a különböző származási hátterű fiatalok
munka-életpályájára.
A klasszikus rétegződéselméletek egyik igen elismert irányzata szerint (Boudon 1974,
Goldthorpe 1996) minél inkább haladunk a szerényebb helyzetű társadalmi rétegek irányába, a
továbbtanulásról és az elhelyezkedésről való döntés annál inkább egy racionális mérlegelés
eredménye és alapvetően az anyagi helyzet és a remélt eredmény (pl. piacképes tudás, jobb
munkahely) által meghatározott költség-haszon modellben írható le. A döntés szempontjából
nem mindegy ugyanis, hogy az oktatásba való beruházáshoz a család a bevételeinek hányadát
kockáztatja és ez várhatóan milyen haszonnal és mennyi idő múlva térül meg.11 Egy olyan
rendszerben azonban, ahol az iskolai életpálya vége, a karrierépítéssel kapcsolatos döntések
kimenetele egyre alacsonyabb valószínűséggel jelezhető előre, a formális jogosítványok,
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A tranzakciós költségek közgazdasági terminológiáját használva a szerényebb társadalmi helyzetű rétegek
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oklevelek megszerzése nem garantál biztos érvényesülést, a taníttatásba való beruházás egyre
kiszámíthatatlanabb, ennélfogva egyre kockázatosabb befektetésnek minősül.
A közép-kelet európai fiatalok munkába állásának mikéntjét vizsgáló szakemberek többsége
(pl. Róbert 2002) egyetért abban, hogy – szemben a Beck-i (2003) feltételezéssel, miszerint a
globalizált társadalomban ezek a kockázatok mindenkit egyformán érintenek – bizonyos
hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak nagyobb bizonytalansággal kell megküzdeniük. A
munkavállalók intézményes védelme, az állami jóléti támogatások (különösen a munkanélküli
támogatások) csökkenése, a munkaidő intézményes szabályozásának hiánya, a szakszervezeti
mozgalmak megszűnése és a kollektív béralku alacsony hatékonysága miatt a kockázatok
éppen a legkiszolgáltatottabb rétegeket érintik. Ezen túlmenően az előnyösebb társadalmi
származású fiatalok számára a jobb társadalmi pozíciójú szüleik révén a jó munkahelyekről
szóló információk megszerzése elérhetőbb (ld. pl. Granovetter 1995). A vizsgálatunk
szempontjából tehát a kulcskérdés az, hogy réteg-specifikusan növekszik-e az a kockázat, ami
a tanulásba való beruházás és a jó perspektívákkal kecsegtető munkahely között fennáll. Emiatt
az elemzésünk dimenziója a társadalmi háttér és a munkahelyi érvényesülés közötti kapcsolat
vizsgálata lesz. Ehhez különböző társadalmi hátterű fiatalokat kérdeztünk meg. A sikeres
pályaorientációhoz szükséges információk áramlásban mutatkozó réteg-specifikus eltérések
vizsgálatához az interjú során részletesen kitértünk a munkahelyszerzésben használt médiumok
szerepére is.
A növekvő bizonytalanság tehát csökkenti a racionális kalkuláció relevanciáját az életpályatervezésben, teljességében azonban nem szűnteti meg. Az oktatásba való beruházás
megtérülése mindaddig nem biztos, amíg a hallgató ki nem lép a munkaerőpiacra. A
felsőoktatás bővülése szintén ezt a logikát erősíti: azok, akik elméleti líceumba kérnek és
nyernek felvételt, azok jó eséllyel végigmennek az oktatási rendszer teljes vertikumán. A
felsőoktatásba gyakorlatilag mindenki befér, aki leérettségizett, az igazi társadalmi szelekció
ennélfogva a munkahelyre való kilépéskor megy végbe.12 (Boudon, 1976) Itt derül ki, hogy
milyen erőforrásokkal, képesítésekkel és képességekkel lehet érvényesülni. A romániai
munkaerő-piacon – akárcsak a nyugati országok többségében – egyre inkább a flexibilis
foglalkoztatottság érvényesül, az képes megállni a helyét, aki kellően rugalmasan tud
alkalmazkodni a folyamatosan változó munkaerő-piaci kihívásokhoz, lehetőségekhez. A
munkahelyi siker tekintetében egyre inkább ez a lényeges szempont, amely látszólag
demokratizálja a munkaerő-allokáció mechanizmusát: a bővülő felsőoktatási rendszeren egyre
inkább mindenki végigmegy és azok találnak jó állást, akik kellően flexibilisek.
Ehhez képest a mi feltételezésünk az, hogy a felsőoktatásból való kilépéskor társadalmi
szelekció érvényesül, melynek habituális gyökerei vannak: az alacsonyabb származási
kategóriájú rétegeknél továbbra is egy kockázatkerülő magatartás érvényesül, ami éppen a
flexibilitás ellenében hat: olyan karrierpályákat választanak, amelyek hosszabb távú
alkalmazást garantálnak. Ilyenből azonban egyre kevesebb van és jellemzően csak az
alacsonyabb presztízsű szakmákban, alacsonyabb javadalmazással. Ennek tipikus példája a
pedagógusszakma.
A
kolozsvári
Babes-Bolyai
Tudományegyetem
végzőseinek
karrierkövetését célzó vizsgálat adataiból az látszik (Csata-Dániel 2006, Csata 2006), hogy a
faluról vagy az alacsonyabb státusú társadalmi rétegekből érkező fiatalok inkább
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végzettségüknek megfelelő szakmában helyezkednek el, ezek többségét azonban a tanári
állások teszik ki.
Ezeket a feltételezéseinket az egyéni interjúkon alapuló elemzéseink többé-kevésbé
visszaigazolták és számos ponton tovább árnyalták. Az előbbi megállapításnál maradva
szemléletes például, hogy a tanárként dolgozó 11 diplomás közül öt esetében a szülők közül
legalább az egyik szakiskolai vagy általános iskolai végzettségű.13 A 15 diplomás szülők
gyerekei közül senki nem dolgozik a tanügyben. A társadalmi réteghelyzet szerinti
különbségek azonban nem is annyira a szakmaválasztásban, mint inkább az életpályák
architektúrájában mutatkoznak.
Az interjúkból az derül ki, hogy a felsőfokú végzettségű szülők gyerekei eltérő hivatásetikát
követnek ugyan, de néhány kivétellel jól fizető és további perspektívákat ígérő munkahelyeken
vannak. Fiatal koruk ellenére többen már komoly szakmai sikereket könyvelhetnek el. Eddigi
életpályájuk jellemzésére a riesmani fogalomhasználat tűnik a legalkalmasabbnak (Riesman
1996). A konzervatívabb nevelést kapott fiatalok jellemzően kitartanak a korábban hozott
döntéseik mellett és absztraktabb karrier-célokat követnek, szakmát nem váltanak és
rendszerint hivatásként élik meg. Karrier-habitusuk formálásában a neveltetésük kiemelt
szerepet játszik, a szülői családból hozott életvezetési irányelvek (melyekre az interjúk során
többször visszautalnak) belső iránytűként szolgálnak a komolyabb döntéshelyzetekben, az
iskolai és munkahelyi életpálya fordulópontjain.
„S akkor persze bejutottam elsőnek, mert most nem azért mondom, de szóval
úgy mindig jeles tanuló voltam, csak nem bíztam eléggé magamban, mert utólag
amint kiderült, a Bolyaiba is bejutottam volna. Utána meg könyörögtem is az
anyukámnak, hogy írasson át a Bolyaiba, de azt mondta, hogy ott volt, megvolt a
lehetőséged, miért nem bíztál magadban, tanulj a hibádból, és ott maradtam.
Később:
Amíg egyetemista voltam, csak egy hónapot dolgoztam egy ajándéküzletben, egy
decemberben kisegítettem a csomagolással, de azon kívül nem, mert az anyukámnak
az volt és mai napig is az az alapelve, hogy egy dolgot csinálj, de azt rendesen. És
akkor a tanulás volt a legfontosabb.” (Sz.I., 25 éves idegenvezető)
“Apum kijelentette nagyon szépen, érettségi előtt azt mondta, hogy ő szeretné, ha én
egyetemre járnék. Az én választásom, hogy megyek-e vagy nem, hogy mire megyek
az is az én választásom, őt nem érdekli, ő szeretné, ha egyetemet végezzek. Aztán
biztos azért akarta, hogy az embernek legyen egy kicsi élettapasztalata, ne menjen
dolgozni egyből 18 évesen, és ugyanakkor még azt is mondta, hogy menjek
egyetemre, aztán ha akarok megyek, ha nem, akkor ott van a színben, megvette a
tiszta új ásót, kapát és lapátot és csákányt, és ha nem tetszik akkor ott vannak az új
szerszámok és ott egy pár embert odatesz még mellém, s megyünk szépen sáncot
ásni…
Úgyhogy na, bejutottam egyetemre, s jött s megnézte, hogy oké, mire jutottál be?
Hány éves? 5 éves. Akkor én nekem 5 évig fizetem az egyetemet, ha akarod 10 évig
végzed, ameddig akarod, én neked 5 évet fizetek. Hát akkor 5 év alatt be is fejeztem,
s akkor ugyanúgy próbáltam hogy az 5 évbe beférjek, és a másik: megmondta, hogy
minden hónap elején elsején ad pénzt, s akkor kiszámolta ő magának, nem tudom
hogy, kb. ennyire lenne szüksége egy diáknak és megmondta nekem, hogy egy
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hónapig ne lássalak pénzért. Azon kívül bármi másért, de pénzért ne. Így kaptam
havonta. Ez így jó volt, mert megtanulta az ember beosztani a pénzt.
Később, az amerikai diákmunka után:
Aztán felmerült a kérdés, hogy ott maradni-e vagy nem maradni, de aztán eszembe
jutott a fogadalom, vagy megegyezés vagy nem tudom minek nevezzem a
szüleimmel, hogy visszajövök, és aztán visszajöttem.” (Sz.S. 28 éves építészmérnök)
Szakmai fejlődésükön céltudatosan dolgoznak, kitartóan veszik a folyamatos változásokkal
járó akadályokat. Magatartásuk a Iellatchich-modellben (2001) leginkább a független szakértői
habitushoz kapcsolható fogalmakkal írható le, ahol a legfontosabb erőforrás a tudás és a
szakmai elismertség. Ennek jegyében igyekszenek a legtöbbet kihozni magukból és ezáltal
egyre feljebb jutni a reputációs mezőnyben.
„Folyamatos képzésre van szükségem, hogy minden rettenetes sebességgel fejlődik
és lépést kell tartani. Járunk is szemináriumokra, termékbemutatókra a vállalaton
belül és bárhova máshova, ahova hívnak. A vállalat elküldött a tavaly
menedzserképzésre, mert vezető funkcióm van és az a görögök politikája, hogy kell
legyen ilyen képesítésed. Ez egy olyan világ, hogy nagyon open-minded kell
maradni és igyekezni előre, minél fennebb.” (L.Zs. 32 éves távközlési mérnök)
A diplomás szülők végzőseinek a másik csoportját az előbbivel szemben egyfajta „kívülről
irányítottság” jellemzi (Riesman 1996). Ők már kevésbé elkötelezettek a szakma iránt,
nyitottabbak az alternatív érvényesülési lehetőségek irányába. Egyetemi éveik során számos
kitérőt tesznek (külföldön is), szokatlan helyzetekben próbálják ki magukat. Magas önbizalom,
helyenként nonkonformizmus, de mindenképpen egy magasabb fokú lazaság jellemzi az
egyetemhez és a munkához való viszonyukat (többen évet ismételnek). Eszmei célok helyett a
személyes preferencia elvét követik, alapvetően csak azt teszik, amihez kedvük van.
Magabiztosan mozognak a pályán és gyakran ígéretes karrier-lehetőségeket mondanak vissza
csak azért, mert azok éppen nem találkoznak a gyorsan változó elképzeléseikkel. A
kihasználatlan lehetőségeket nem fájlalják, mindig előretekintenek. B.A., 32 éves, elméleti
fizikát végzett alanyunk életpályája ebből a szempontból tipikusnak mondható:
Egyetemi évei alatt egy évet külföldön tanul, alapképzősként – anélkül, hogy ez
bárkinek is feltűnne – egy posztgraduális intézménybe kerül.
„Hát végülis, tehát az akkori egyetemi életet az ottani élettel tudom esetleg
összehasonlítani, nem a mostanit, a kintit. Hát több szórakozási lehetőség volt, ez
egyértelmű. Az emberek nyitottabbak voltak, tényleg egy kicsit pezsgett valami, egy
kicsit jobban pezsgett, mind ahogy… úgy ahogy kellene azért körülbelül. Az arány
az ugyanúgy oszlott el, volt akit érdekelt, volt akit nem érdekelt, de ott egy egész
más rendszer volt. Tehát ott az egyetemet nyugodtan 10-15 év alatt is el lehet
végezni, tehát ez nem gond, nem rúg ki senki, pénz legyen, aztán annyi.”
Később az egyetem mellett végzett magyarországi munka kapcsán az alábbiakat
mondja:
„Hát ez egy olyan besegítés, nem egy hivatalos munkakönyves valami volt, hanem
kezdődik az élet szép lassan s nézzük meg, hogy most itt, abban a pillanatban azt
mondtam, hogy elbohóckodtunk itt 5,6,7 évet az egyetemen, akkor most nézzük meg
hogy akkor most mi fog jönni. Tehát készüljünk fel arra az egészre, most meg azt
mondom, hogy elbohóckodtam ott egy évet végül is, tehát. Ez, folyamatosan változik
az ember.”
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Az egyetem után tanársegédi állást utasít vissza (bár később betanít egy másik
egyetemre) és a hobbyterületén indít vállalkozást:
„Hát a fizika az sajnos véget ért a csillagfejlődésről szóló szakmai
disszertációmmal, ami lezárta az egyetemi pályámat. Azóta sajnos a fizikával nem
foglalkoztam csak hobbyként sem mint tanár, sem mint kutató. Miért nem? Hát
azért, mert felajánlottak egy tanársegédi állást ott a végén. Volt ott egy régi
elektron-mikroszkóp, meg minden, anyagfizikáról volt szó és annyi pénzt tudtak
volna adni, amennyi nekem a kintlakásomat fedezte volna. S akkor kellet volna
kezdeni, hogy jó akkor most mar vállaljunk magánórákat mert ugye most már
anyagi gondjaink vannak és akkor kezdődött volna. Tehát most, ekkor merült volna
fel az a gondolat, hogy akkor na tényleg anyagi nehézségek miatt vállaljunk
munkát. Soha nem szerettem pénzért dolgozni. Egyébként most is a hobbymból
keresem a kenyeremet mint számítástechnikus, mert ugye ezt nem végeztem.”
Később:
„Említetted, hogy tanítottál a S-n ez meg most is így van?
Hát igen ez ilyen visszatérő fél éves tantárgy. Minőségirányítási rendszerek
laborban. Mint külső óraadó.
Ezt már hány éve csinálod?
Hát ez az én hobbym tulajdonképpen. Szeretem hallani a hangomat. Lehet, hogy
nem látszik, de szeretek egy plusz Y –al többet adni valakinek, akit érdekel. Tehát
ezért vagyok néha kiábrándulva ezekből az iskolákból mert néha nagyon keveseket
érdekel s akkor. Hát mióta? Hát először is tanítottam a G-n, ez volt 94-95-96. Tehát
a második. De többet lehet, hogy nem fogok.
Miért?
Mert nem nagyon érdekli a diákokat.”
Később:
“Hát ugye mivel én fizikus vagyok, amivel most foglalkozom az a minőségirányító
rendszerek mint hobby, tehát ebből tartom fenn magam. Most már van más hobby.
Most mar hajómodellezés a hobbym már. S aztán ha ez nem fog menni, akkor
hajókat fogok gyártani.”
Erre a csoportra tehát egy laza kötődésű karrier-habitus jellemző, igazából leginkább
vállalkozóként érzik jól magukat. Önállóságuk, függetlenségük megőrzése az elsőrendű
szempont a pályatervezésben, a szervezeti világban kerülik a konfliktusos helyzeteket és szó
nélkül váltanak, ha munkájukat nem méltányolják kellőképpen, bármilyen veszteséggel járjon
is az.
“Miközben természetesen végeztem a főiskolát, mondhatom azt hogy egy évig
úgymond szabadúszóként táncoktatással foglalkoztam, társasági táncokkal. Után
mégis legyen egy fix állása is az embernek, és helybe már megházasodtam
megnősültem, akkor kerültem ide Sz-ra. Sz-n gondoltam, hogy kéne keresni valamit,
nincsenek nagy lehetőségek. Egyik bútorgyárban voltam mint informatikus és CNC
programozó, amíg össze nem balhéztam a főnökkel, aztán jött egy másik bútorgyár
csak itt a környéken, a közelben. Ugyanúgy informatikus CNC programozóként, ott
két évet vesztegettem el, mondhatom azt így utólag megint visszatekintve. Miközben
már meg volt az egyetemi, vagyis a főiskolai diplomám itt is meg kellett várni amíg
aztán tényleg össze balhézok a főnökkel, hogy váltani kelljen és... ez elmúlt év
decemberében történt. Én akkor hirtelen vettem a kalapomat, akkor összebalhéztunk
azt mondja menjél ... jó én megyek. Ebben a pillanatban elmentem N-ra, első
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interjún felvettek, januártól N-n dolgozom egy ilyen kisebb cégnél, magán cég és ...
romániai tőkével, pár tulajdonossal, pénztárgépeket forgalmazunk kicsiben és
nagyban, szóval kis ABC-nek, hiper- és supermarketeknek. Én ott egy részlegért
úgymond felelek, vagyis egy részleget osztottak rám, aminek a teljes körét azt én
kell vezessem problémamegoldás, szoftvertelepítés stb.” (F.L., 32 éves
informatikus)
Rendkívül szuggesztív ebből a szempontból M.Á., 31 éves közgazdász esete, akit egy
multicégnél kora miatt nem léptettek elő egy olyan állásba, aminek a munkáját tulajdonképpen
ő végezte. Gondolkodás nélkül váltott:
“Igazgató vagyok. Hát az úgy történt, hogy idejöttem Sz-ra és nem volt Opel. Itt
nem volt semmi és akkor másfél évet ilyen porszívó ügynök stílusban, tehát egy
hatalmas zuhanás volt szakmailag máskülönben ez, pillanatnyilag. De nekem
felajánlottak valamit, ami nagyon hosszú távú volt és az ismerőseim közül, akit
megkérdeztem, szüleimet beleértve, mindenki azt mondta, hogy én hülye vagyok,
hogy ilyent nem szabad csinálni. Mindenki azt mondta, hogy ne hagyjam ott a M.-os
állásomat meg ilyen dolgok és én többet akartam. És akkor eljöttem negyedannyi
fizetésért, meg mit tudom én, Mercedes cégautóról eljöttem Opel cégautóra, meg
ilyen dolgok. És idejöttem Sz-ra, ahol ugye albérletben laktam és ideérkeztem, sose
jártam itt, egyszer vagy kétszer átutazóban, tehát nem ismerek senkit… Kiültem a
Thália teraszára, akkor még jól nézett ki, s akkor így, a francba itt vagyok... ilyen
nullára. S akkor úgy elkezdtem porszívó ügynök módjára autókat eladni, de
egyszerűen úgy, hogy szóba elegyedtem emberekkel, mert itt semmi nem volt.
Egészen az első két hónapban nem adtam el semmit, s akkor az volt, hogy
leszólítottam az utcán tíz hölgyet, megkérdeztem, hogy nem akarnak-e az Opel-nél
hostessek lenni. S akkor nyolc azt mondta, hogy igen. S akkor V-ról lekértem húsz
autót, s a központban csináltam egy nagy kiállítást, meg persze, médiában
meghirdettem először meg ilyen rádióriportot készítettem, meg újsághirdetést, hogy
az emberek tudják. Igen, bannert tettem ki oda a székesegyház elé, hogy ott lesz a
nagy Opel kiállítás. S akkor ők kölcsönadtak nekem húsz autót, én lehoztam és négy
napig, a hostesshölgyek segítségével összeszedtem egy csomó címet. Aki odalépett
és kérdezett akármit egy autóról, annak felírták a nevét, meg a címét meg, hogy
milyen cég és mi érdekelte. És akkor összegyűlt négy nap alatt egy ilyen stólc, ilyen
kérdőív. Na, s aztán én szépen hazamentem, letettem az asztal bal felére és másnap
elkezdtem hívni. Volt olyan aki elküldött a p***-ba, volt olyan aki azt mondta, hogy
hívjam vissza egy hét múlva, azokat máshova raktam és akkor így összejött hetven
autó egy év alatt. S akkor bebizonyítottam azt az illető beruházóknak, hogy ide
érdemes befektetni, van piac.” (M.Á., 31 éves közgazdász)
A rugalmas pályatervezés fenti példáihoz képest helyenként igencsak kontrasztos a szerényebb
társadalmi helyzetű, képzetlenebb szülők diplomás gyerekeinek iskolai és munkahelyi
életpályája. Bár fordulatos váltásokból itt sincs hiány, ezeket rendszerint kényszer szülte
megoldásokként jellemzik az interjúalanyaink. Mivel az oktatás költségei jelentős tehertételt
jelentenek a szerényebb anyagi helyzetű családoknak, ezek a fiatalok a diákmunka változatos,
de csak a könnyen elérhető és jelentős elő-beruházást nem igénylő formáit kénytelenek
kipróbálni. Kevesen engedhetik meg maguknak, hogy válogathassanak az amúgy szűkös
kínálatban, rendszerint szakmán kívüli rutinmunkával kezdik (csak a tehetségesebbeknek
sikerül – többszöri céltudatos próbálkozással – az egyetemi szakképzéssel rezonáló
munkafeladatokat vállalni). Ezek a munkahelyek általában alulfizetettek, és nem ígérnek
szakmai perspektívákat sem. A mindennapi túlélést biztosítják, rendszertelen jellegűek,
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felhalmozásra, megtakarításra ritkán van lehetőség. (Több interjúban is előbukkan például,
hogy a lényegesen jobb keresetet ígérő amerikai munkavállalásra azért nem került sor, mert
nem tudták előteremteni az kiutazáshoz szükséges összeget.) Ezek a megállapítások különösen
az elmúlt öt-hat évben végzettekre jellemzőek, akik közül csak kevesen és csak korlátozott
mértékben élvezhetik a korábban még a szociális szempontokat előtérbe helyező oktatási
ellátórendszer előnyeit.
“Gyakorlatilag harmadéven lebénultam, olyan szempontból, hogy elvesztettem az
ösztöndíjam is, negyedév elejére már nem volt ösztöndíjam... Harmadév arról szólt,
hogy önromboló bulik, tehát nem kábítóztam, de az alkoholfogyasztás, és az
értelmetlen éjszakázás ez a formája működött. Az volt az az időszak, amikor
anyagilag is...tehát az ösztöndíjam nem volt elég, mert garzonlakásban laktam.
Hogy kerültél ki a bentlakásból?
Elvesztettem egy hülye tanárom miatt, aki nem írt be egy jegyet, s így elvesztettem
az ösztöndíjam is. Az egyik barátom az elment katonának, ő matek egyetemet
végzett, és azt mondta, hogy ameddig ő katona, addig itt van a garzon, nem kell
megvegyétek, viszont ti fizetitek. A havi bére három személyre háromszor akkora
volt, mint a 16-osban (bentlakás). Ugye az ösztöndíjam arra ment, hogy vettem egy
könyvet, ha vettem, otthonról akkor nem küldtek semmit, mert nem volt. Harmadév
volt tehát a hullámvölgynek a hullámvölgye.
Később:
“2000 nyarán, 2000 őszén már nem volt az ösztöndíjam. 2000 nyarán három és fél
hónapot dolgoztam Magyarországon, ácssegédmunkásként. Ezt is kipróbáltam.
Hogy jött össze?
Úgy, hogy már anyám kint volt második nyara, Nagykörösön és akkor én is
kimentem. Akkor már tudtam, hogy nem lesz ösztöndíjam, és akkor muszáj volt,
legyen amiből a bentlakásomat fizetni.
Tehát akkor nem mentél Amerikába, hanem Magyarországra...
Akkor azt az 1500-2000 dollárt messzemenően nem tudtam volna összeszedni.”
(Sz.I. 28 éves közösségfejlesztő)
Ezek az interjúalanyok a karrier-aspirációikban elsősorban a munkahely biztonságát, a
megélhetéshez szükséges biztos garanciákat keresik. Az idézett személy azóta az autópályaépítő óriáscégnél kapott jobban fizető állást, magatartását elsősorban a vállalattal szembeni
lojalitás és a szervezeti hierarchián továbblépés motivációja jellemzi.
A szerényebb anyagi helyzetű családokból származó diplomások közül a tanári pályára
készülők karrier-magatartása eltér a fentiekétől. A tanügyben való elhelyezkedés perspektívája
ugyan néha aspirációs szegénységre vall, de viszonylag kiszámítható átmenetet, rosszul
fizetett, de nyugalmasabb karrier-perspektívát kínál.
„Említetted, hogy gyerekeket tanítottál? Ez mennyire segített ki anyagilag?
Nagyon sokat segített. Úgy képzeld el, hogy folyamatosan volt 5-6 gyerek, akikkel
foglalkoztam, minden nap legalább egy, még szombaton is. Muszáj volt, mert
otthonról nem tudtak csak minimális összeget adni, és tudtam, hogy bármennyire
terhes nekem ez a munka a legtöbb kollégámhoz képest, akik folyton lötyögtek és
szórakoztak, nekem dolgoznom kell, mert így is a szüleim lelkibetegek voltak, hogy
nem tudnak nekünk mindent megadni, amit esetleg mások megkapnak. Sokszor nem
is mondtam nekik, hogy mennyit dolgozom, hogy ne szomorítsam őket jobban. De a
házinénimmel nagyon szerencsém volt, nagyon-nagyon rendes volt. Másodév végén,
a nyári vakációban elvitt engem is három hónapra Németországba, segítettek egy
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rendes családhoz bekerülni, ahol házimunkától elkezdve gyerekekre is kellett
vigyázni. De becsületesen megfizették és az ott összegyűjtött pénzem, amit három
hónap alatt összespóroltam, szinte egy évig kisegített a nehézségekből.” (M.T. 28
éves angoltanár)
Feltételezéseinkkel összhangban a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek fiataljaira tehát
nagyobb arányban jellemző az habituskészlet, amely inkább a belső munkaerőpiac logikája
szerint működő „vállalati világban” való érvényesüléshez kellenek. Erre alapvetően a
munkahelyi konformizmus, a hirschmann-i értelemben vett hűség, az elvárásoknak történő
megfelelés, a kiszámítható magatartás, a fokozatos, lépésről-lépésekből építkező érvényesülési
stratégia jellemző. Mivel azonban ezek a munkahelyek egyre inkább csak a rosszul fizetett
állami szektorra jellemzőek, a szerényebb társadalmi hátterű diplomás fiatalok munkaerő-piaci
hátránya újratermelődik. Ezzel összhangban azok fiatalok, akiknek a szülei magasabb
végzettséggel és jobb anyagi helyzettel rendelkeznek hajlamosabbak az ú.n. „laza kötődésű”
(loose coupling) ám jobb perspektívákat kínáló karrierpályák (önfoglalkoztatás és krónikus
rugalmasság) fele orientálódni.
3. Az egyetemi képzés hatása a munkába való kilépés eltérő forgatókönyveire. Nem
származás-eredetű karrier-erőforrások.
Természetesen messzemenően nem gondoljuk azt, hogy a társadalmi származás teljességében
és megváltoztathatatlanul kijelölné a friss diplomások helyét a munkaerőpiacon. Ugyanerre a
globalizált, információs társadalomra jellemző az is, hogy az elsődleges szocializációs
médiumok szerepe fokozatosan teret veszít a fiatalok magatartásmintáinak, diszpozícióinak
formálásában, és ehhez képest a kortárscsoportok (csoport- és évfolyamtársak), közvetlen
baráti kapcsolatok, munkahelyi viszonyok (sőt, a média) szerepe értékelődik fel. (Gábor 2004)
A származás tehát egy nagyon erős, de nem exkluzív érvényű rendezőelv a fiatalok
habitusának formálásában és ezáltal a munkahelyi életpályájuk alakításában. Jelentőségét
valahová a klasszikus reprodukció-elméletek (Boudon, 1976, Goldthorpe, 1996) és a becki
elmélet (a kockázat „demokratikus” szóródása) által tulajdonított súlya közé sorolhatjuk. A
habitust ugyanis – bár a gyerekkori események erőteljesen meghatározzák – az életút során
szerzett tapasztalatok folyamatosan megerősíthetik vagy megváltoztathatják. Sőt, egyes
nyugaton készült vizsgálatok szerint a sikeres karrier szempontjából releváns folyamatok
főként a felnőtt és a szervezeti szocializációhoz kapcsolódnak. (Becker és Strauss, idézi
Mayrhofer et al 2001). Ezért rendkívül fontos, hogy az interjúk során ezekhez a
tapasztalatokhoz kapcsolódó élettörténeti elemeket (egyetemi évek alatti szakmai kapcsolatok,
korábbi munkahely) alaposan megismerjük. Ezeknek kiemelt szerepük van ugyanis a karrierspecifikus habitus formálódásában.
Mindezek előtt azonban arra térünk ki, hogy a felsőoktatás szerkezete mennyiben határozza
meg a fiatalok munkába állásának mintázatait. Az alábbi feltételezéseinkkel árnyalni kívánjuk
ezt a képet.
Nyugaton a 70-es évek derekától kezdődően, a kelet-közép európai államokban leginkább a
tervgazdaság megszűntével figyelhető meg egy gyorsított elmozdulás a rugalmasabb
munkaszervezési formák irányába. A karrier-mezők szintjén az előbbi séma alapján ezeknek a
szabadúszó professzió, az önfoglalkoztatás és a krónikus rugalmasság felelnek meg.
Mindeközben a klasszikus vállalatszervezésre, a belső munkaerőpiacra jellemző karrierpályák
folyamatosan teret veszítenek.
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A megváltozott körülményekkel együtt változik a felsőoktatási rendszerek jellege, szerkezete
és kínálata is. Ez tartalmában a lexikális tudásátadásról a készségfejlesztés-orientált képzésre, a
szak-specifikus oktatásról az általános jellegű képességek átadására történő áttérést jelent,
csökken a képzés standardizáltsága és rétegzettsége (a szakok közötti átjárás egyszerűbb).
Intézményi környezetet tekintve a tervgazdaságra tipikusan jellemző képesítési logikát (ahol
inkább szak-specifikus ismeretek átadása történik és a munkába állás körülményeinek egyik
legfontosabb előrejelzője az iskolai teljesítmény), a szervezeti logika váltja fel. Ennek
következtében az oktatási rendszer nem kapcsolódik annyira szorosan a munkaerőpiachoz. Az
egyének a szak-specifikus képességeket a munkahelyen sajátítják el, ennek következtében
könnyebben mozognak a munkaerőpiacon, az intézményes oktatásban történt humán-tőke
befektetésük nem veszít értékéből, amikor munkaadót váltanak.
A romániai magyar felsőoktatás mai helyzetét figyelve mintha ez az elmozdulás azonban nem,
vagy csak részlegesen történt volna meg. Először a kínálattal kapcsolatosan az a benyomásunk,
hogy az erdélyi magyar felsőoktatási rendszer – egyfajta intézményi tehetetlenség miatt – a
kevésbé kockázatos (és piacképes) karrierpályák fele irányítja a hallgatóit, olyan habituskészlet
formálódásához járul hozzá, amely alapvetően az egyre szűkebb vállalati karriermező
működési logikájával áll összhangban. Sőt, ez az egyetemről való kilépéskor azt jelenti, hogy
az állami szektorban felülreprezentált magyar pályakezdők többségét nem felelős
adminisztrációs állásokban alkalmazzák, nem közigazgatási szakértők vagy gazdasági,
társadalomtudományi szakemberek lesznek (amiben ugye óriási hiány a magyarok körében
legutóbbi népszámlálási adatok szerint) hanem az egyetem előtti képzésben, minimálbérért
dolgozó pedagógusok. A romániai magyar felsőoktatás tekintélyes része tehát közoktatásra, ha
úgy tetszik intézményreprodukcióra képez embereket ahelyett, hogy a piac fele kacsintana.
Reprodukcióra van berendezkedve (Papp Z. 2006), a meglévő kisebbségi
foglalkozásszerkezetet termeli újra és ennek a negatív következményeit ismerjük:
alulreprezentáltság a versenyszférában, ennélfogva egzisztenciális hátrányok, elvándorlás,
szimbolikus státuszvesztés stb. Mindezek oka egy átfogó kettős intézményi tehetetlenség,
melynek egyik dimenziója a romániai felsőoktatási szerkezet még mindig fennmaradó
merevsége (a curriculumok lassan változnak, szakok minisztériumi jóváhagyása kell, merev
akkreditációs feltételek), de ennél súlyosabb az emberanyag, az oktatóállomány szintjén
mutatkozó inercia (gerontokrácia, a helyi értelmiségi lobbycsoportok a saját képükre formálják
az új karokat stb.).
Ezzel kapcsolatos hipotézisünk – melyet az interjúk és a fókuszcsoportok során
ellenőrizni fogunk – hogy ahogyan haladunk időben előre, a romániai magyar egyetemi
képzés egyre kevésbé képes az iskola és a munkahely közötti átmenet
zökkenőmentesebbé tételére, igen nagy a diszkrepancia az egyetem által kínált és a
munkaerőpiacon hasznosítható készségek, képességek között. Célszerű kitérni a magyar
illetve a román nyelvű oktatás ilyen vonatkozású esetlegek különbségeire.
Interjúalanyaink kiválasztásánál tehát egy további szempontot képvisel az egyetemi
képzés nyelve is
Ebben a fejezetben a munkaerőpiacra való kilépés mozzanatára, a kilépést követő karrier-utak
feltárására, a munkahelyváltások okára és dinamikájára fektetjük a hangsúlyt, elsősorban az
egyes szakmák közötti különbségek bemutatásán keresztül. A kutatás során készített életútinterjúk és fókuszcsoportos beszélgetések lehetőséget biztosítanak az egyéni életutak,
stratégiák megismerésére és a szabályszerűségek megtalálására.
Egy előző kutatásunkban, amelynek tárgya szintén a pályakezdő diplomások
munkaerőpiacon való elhelyezkedése volt, a Romániára jellemző strukturális környezetet
tártuk fel, a romániai oktatási rendszer szerkezetét valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem
végzettjeinek elhelyezkedési mintázatait vizsgálva. (Csata-Dániel 2006). Megállapítottuk, hogy
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az elmúlt időszakban Romániában megváltozott az intézményi kontextus, a képesítési tér felől
a szervezeti tér fele. A fiatal végzettek munkaerőpiacra történő átmenete egyre kevésbé előre
jelezhető. Az oktatási rendszer tehetetlensége miatt lassabban reagált a változásokra, nem volt
képes alkalmazkodni a munkaerőpiac új igényeihez, ezáltal az oktatási rendszer és a
munkaerőpiac közötti aszinkronitás növekedett, a pályakezdő diplomások egyre nehezebben
jutnak munkakönyves állásokhoz, és a közvetlen szakmában való elhelyezkedés is nehezebbé
vált. A felsőoktatás a napóleoni modellt követve hagyományosan az állam számára termelt
szakértőket. Ennek a hagyománynak a hatása ma is érződik, az oktatási rendszer és az állami
szféra között az aszinkronitás kisebb mértékű, az igazán nagy különbség az oktatási rendszer és
a versenyszféra között van. Mivel az állami intézmények munkaerő felszívó képessége az
elmúlt időben nem növekedett, a bővülő felsőoktatás tovább erősíti az oktatás és a
munkaerőpiac közötti aszinkronitás mértékét.
Az aktorok oldaláról vizsgálva a jelenséget, eredményeink visszaigazolták a globális
átalakulásokról szóló elméletek tételeit, láthattuk az adatok szintjén is az életutak
individualizálódásának folyamatát azt, hogy a fiatalok a legkülönbözőbb iskolai szakaszokban
illetve szakaszok után lépnek ki a munkaerőpiacra, illetve térnek vissza az intézményes oktatás
különböző formáiba. A fiatalok egy csoportja az egyetem utáni képzésben folytatja
tanulmányait és késlelteti a munkaerőpiacra való kilépését, valamint újabb képesítések
szerzésével igyekszik harcba szállni a jobb pozíciókért. Azonban fokozatos emelkedést mutat
azok aránya is, akik bejegyzett illetve be nem jegyzett munkanélküliek csoportjába tartoznak.
A munkahelyi mobilitás esetén azt találtuk, hogy a munkahely változtatások inkább a
szakmából kifele történnek mintsem a szakmában való elhelyezkedést segítenék. Ez a fajta
munkaerő-piaci fluktuáció már a szervezeti térre jellemző, ahol az oktatási rendszer inkább az
általános képességek átadására irányul, ezáltal a munkahelyek közötti mozgás könnyebb, és a
munkavállalók nem veszítenek humán-tőke befektetésükből. Sajnos a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem adatbázisából nem derül ki, hogy ez a nagyobb méretű fluktuáció párosul-e
előrejutással, vagy csak az oktatási rendszer és a munkaerőpiac között létező aszinkronitás
kényszerű következménye, vagyis a munkahelyek gyorsabb változtatása az útkeresés része
lenne.
Ezek a megváltozott strukturális determináló tényezők megváltozott hozzáállást kívánnak mind
a fiatalok, mind pedig az oktatáspolitika részéről. A megváltozott munkaerő-piaci elvárások
nagyobb rugalmasságot, problémamegoldó képességet, önállóságot, a szakmai mobilitás
képességét, alkalmazkodási képességet, kreativitást igényelnek az egyénektől, az oktatási
rendszer feladata pedig az, hogy ezen képességekkel felvértezze a szolgáltatásait igénybe vevő
fiatalokat.
Jelen kutatásban az életút-interjúk és a fókuszcsoportos beszélgetések lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a strukturális tényezők feltárásán túl megismerjük az aktorok szintjén létező
szabályszerűségeket. Választ kaphatunk azokra a kérdésekre, hogyan boldogulnak a
pályakezdő fiatalok a megváltozott munkaerő-piaci kihívások között, milyen stratégiákat
követnek, milyen tőkére van szükségük ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Ugyanakkor segítenek
abban, hogy az előzőkben felvetett kérdésekben is tisztább képet kapjunk, elsősorban a
munkahely-változtatások kapcsán. Szeretnénk továbbá választ adni arra a kérdésre is, hogy
melyik végzettség milyen munkaerő-potenciállal rendelkezik és hol kínál jobb elhelyezkedési
lehetőséget.
Hipotéziseink:
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1. Látva, hogy az oktatási rendszer és az állami szféra között nagyobb a szinkronitás,
feltételezzük, hogy a frissen végzettek könnyebben találnak munkát az állami
intézményeknél. Azonban az alacsony anyagi megbecsülés miatt igyekeznek a
magánszféra valamint az önfoglalkoztatás felé elmozdulni.
2. Az intézményi kontextus változása miatt a munkaerőpiacon egyre inkább a szervezeti
térre jellemző elvárások érvényesek, a munkaadók az általános képességek meglétét
várják el a végzettektől, így a munkahelyek megszerzésében legfontosabb tényezőt a
különböző képességek megléte jelenti. Ezeket a képességeket az egyetemi évek alatt
nem elsősorban az oktatási rendszerben sajátítják el, hanem a különböző
munkavállalások illetve civil szervezeti tevékenységek során. A munkatapasztalat
mellett a másik fontos tényező a személyes kapcsolatok megléte.
3. Az elmúlt időszakban végzettek már inkább erre a típusú munkaerőpiacra
szocializálódtak, sokkal mobilisabbak, mint régebben végzett társaik. A mobilitás egyik
feltétele a képességek konvertálhatósága.
Tanulmányunk egyik fő kérdése, hogy a különböző végzettségek milyen elhelyezkedési
lehetőségeket illetve karrier-pályákat kínálnak. A kérdés megválaszolásához nézzük meg
részletesen az egyes szakok végzettjeit.
Gazdasági tudományok területéről 10 személlyel készítettünk interjút, akik közül hárman 1998
előtt végeztek, négyen 1999 és 2002 között, hárman pedig 2004-2006 között. Az 1998 előtt
végzettek mindannyian a magánszférában tudtak elhelyezkedni, ketten könyvelőként egyikük
pedig középvezetőként egy multinacionális cégnél. Azt láttuk, hogy míg az egyik könyvelőnő
azóta is az elsőként megszerzett munkahelyén van, addig a másik az évek folyamán
sorozatosan váltásokra volt kényszerítve. Ezek a váltások nem jelentettek előrelépést, két
esetben is a munkahely megszűnése miatt volt kénytelen váltani, bizonyos ideig munkanélküli
is volt. Három évvel ezelőtt egy újsághirdetés által találta meg a jelenlegi munkahelyét
Harmadik interjúalanyunk esetében könnyebb magyarázatot találni a sikeres karrierpályára.
Viszonylag fiatalon került Magyarországra, ahol egyházi oktatási intézményben végezte
középfokú tanulmányait. Az intézményben nagyon szigorúan nevelték, minőségi oktatásban és
nevelésben volt része, az érvényesüléshez szükséges képességeket elsősorban itt szerezte.
Egyetemi tanulmányai alatt a szakmai gyakorlatot nagyvállalatnál végezte, ahol szerencsével
olyan kapcsolatra tett szert, aki karrierjét a vállalatnál végig segítette. Középvezető
projektmenedzserként került vissza Romániába, majd a belső karrier lehetőségek beszűkülése
után (26 évesen pályázott olyan állásra, amit a cég politikája szerint csak 35 éven felüliek
kaphatnak meg) vállalkozók felkérésére munkahelyet váltott, autóeladó hálózat számára épített
új piacot egy partiumi nagyvárosban. Azóta annak a cégnek az igazgatója.
Az 1999-2002 között végzett négy interjúalanyunk viszonylag nehezebben talált munkát,
egyikük már nem is szorosan a szakmájában dolgozik. Nagyváradon végezte gazdasági
tanulmányait, az egyetem befejezése után újsághirdetés segítségével talált rá egy
ingatlanügynökségre, ahol rövid ideig dolgozott, majd kapcsolatai segítségével egy politikai
párt irodavezetője lett. Másik interjúalanyunk szintén Nagyváradon államvizsgázott és barátok
révén könyvelőként kapott állást, ahol 3 évig dolgozott. Azóta kétszer váltott céget, ma szintén
könyvelőként dolgozik egy felsőoktatási intézményben. Harmadik interjúalanyunk
Kolozsváron végezte tanulmányait, majd komoly álláskeresésbe kezdett. Több
információforrást is próbált kihasználni, újságban, barátok által valamint interneten is keresett
munkát. Végül ismerősén keresztül Bukarestben talált állást, egy multinacionális cégnél, ahol
projekt csoportban dolgozik, szakmájának megfelelően. A negyedik, 2002-ben diplomázott
közgazdászunk a Bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémián (ASE) végezte tanulmányait,
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azt követően egy évig mesteri képzésben is részt vett. A magas lakásárak miatt nem maradt
Bukarestben, ismerősök révén megbecsült szakmai állásba, a brassói pénzügyőrséghez került.
Az utóbbi években, 2004-2006 között végzett három interjúalanyunk is. Közös jellemzőjük,
hogy egyetemi tanulmányaik befejezése után mindhárman hazatértek szülővárosukba. Ezek a
települések kisvárosoknak felelnek meg, illetve kisvárosok közelében lévő községnek.
Elhelyezkedésük nem volt túl nehézkes, azonban mindhárom esetben láthattuk, hogy jóval
kevesebb alternatíva közül választhattak, mint azon társaik, akik egyetem után nagyobb
városokba kerültek. Két interjúalanyunk Székelyföldre tért haza, mindketten rövid idő alatt
munkába álltak. Egyikük újsághirdetésben talált rá a polgármesteri hivatal által meghirdetett
állásra, amelyre versenyvizsgázott. Másik interjúalanyunkat már az egyetem alatt megkeresték
szülőfaluja Közbirtokossága részéről és könyvelői állást ajánlottak neki. Hazatérése után még
egy ideig keresett más alternatívát is, újsághirdetések valamint személyes kapcsolatok által is.
Viszont nem talált jobb lehetőséget. Harmadik interjúalanyunk a Szilágyságba tért haza, ő
viszonylag hosszabb ideig keresett állást, végül egy multinacionális cég felvette pályakezdő
programjába. (munkahelyen történő képzés)
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a gazdasági végzettségűek egy olyan mezőre léphetnek be,
amely kiterjedt és nem élesen határolt. Az egyes szakoknak megfelelően (pénzügyi ügyvitel,
marketing, menedzsment stb) több al-mezőre tagolható, azonban ezek majdnem teljes
mértékben átjárhatók. Az egyetem utáni elhelyezkedéskor vegyesen találunk eseteket, amelyek
formális illetve informális úton jártak sikerrel. A személyes kapcsolati tőke itt is előnyös,
azonban bőven van lehetőség formális úton történő elhelyezkedésre is, médiából történő
információszerzésre, versenyvizsgákra, interjúkra. Ebben a mezőben egyaránt megjelennek az
állami és magánszféra szervezetei, mint munkaadók. A formális úton történő elhelyezkedés
versenyhelyzeteket eredményez, amelyben azok járnak inkább sikerrel, akik kulturális tőkében,
tudásban, képességben, előző munkatapasztalatokban gazdagok. Előnyt jelent tehát minden
egyetem előtti és alatti munkavállalás. Azt is láttuk, hogy már vannak olyan cégek, amelyek
programszintűen követik a munkahelyen történő képzés, betanítás módszerét. Ez a jelenség az
intézményi kontextus átalakulására utal. Interjúalanyaink mindegyike hosszabb időre
rendezkedett be egy-egy munkahelyen, a látványos karrier-pálya befutásához szükséges
habitus csak a vállalkozónk esetében volt megtalálható. A többiek lassabban váltanak,
készülnek az önfoglalkoztatásra, amelyre viszont egyelőre nem rendelkeznek elég tőkével
(tudás, pénz) és bátorsággal (habituális készség).
A jogi pálya – ellentétben a gazdasági végzettségűek által befutható pályákkal – igen
szabályozott, jól körülbástyázott mezőben valósulhat meg. A mezőbe való belépéshez speciális
kulturális tőkére van szükség, mind inkorporált mind pedig intézményesített formában
(Bourdieu 1990). A szorosan értelmezett jogi pálya, amely az igazságügyi rendszerhez
kapcsolódik a vállalati világ jellemzőit hordozza magán. A szervezetekbe viszonylag kevés a
bekapcsolódási pont, a végzettek többsége rendszerint alulról indul, amihez az is hozzájárul,
hogy a magasabb pozíciók megszerzéséhez szükséges a rendszerben eltöltött régiség, amellyel
a pályakezdők nem rendelkezhetnek.
„Tehát ha én ismét állást kellene keressek, esetleg egy komoly cégnél, akkor nem
talált, nem vesznek fel, mert nincs régiséged papíron. Lehet, hogy esetleg tudsz
dolgokat, de nem fognak alkalmazni, mert papíron nincs régiséged.” (A.E., 28 éves
jogtanácsos)
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A jogi karrier befutásához különböző lépcsőfokokon keresztül lehet csak eljutni. Ugyanakkor,
az igazságügyi rendszer mellett a gazdasági szféra is kínál munkalehetőségeket, a
vállalkozások jogi ügyeinek a rendezésében.
„Tehát ez ilyen hivatalos titok, hogy ha te ügyvéd akarsz lenni, s hogyha tovább
akarsz tanulni, akkor pénzre van szükséged, egy zsák pénzre. S tudtam, hogy nem
jöhet szóba más, csak a jogtanácsosi poszt. Tehát ügyvéd, vagy ... vagy nagyon jó
kell legyél, vagy... működik nagyon a bürokrácia. Ha nincs egy zsák pénzed, akkor
nem működik. Tehát nem tudsz elhelyezkedni csak mint jogtanácsos. És sajnos
mikor kerestem vagy néztem az álláslehetőségeket akkor csak olyan posztokat
láttam, ahol követelmény volt a minimum két év régiség. Azt meg honnan, hogy
szerzi egy frissen végzett diák?” (A.E., 28 éves jogtanácsos)
Mind a hat jogot végzett interjúalanyunk ebben a mezőben próbált érvényesülni, kettejüknek
még nem sikerült (egyikük apja vállalkozásánál mindenes a másik egyelőre munkanélküli). A
jelenleg menedzseri pályán levő jogász először techikumot végzett, majd közgazdaságtan
egyetemre iratkozott be. Ezt abbahagyja, majd néhány év kihagyással szintén
magánegyetemen, távoktatáson kezd el jogot tanulni. Az egyetem alatt többféle vállalkozást
indít, változó sikerrel, a számítógép-forgalmazó kereskedésük végül csődbe megy. A
jogászként való elhelyezkedés nehézségeiről panaszkodik, egyelőre marad apja cégénél. A
jelenleg munkanélküli jogász féléve végzett, kitart a közjegyzőségi pálya mellett, egyelőre
kevés reménnyel. Átmeneti alternatívaként jogtanácsosi munkát kíván vállalni az apja
ismerősei révén.
A pályán elhelyezkedett négy interjúalanyunk ismerősökön keresztül találta meg az első
végzettségének megfelelő munkát. Az első szakmához kapcsolódó munkahelyek
megszerzésében nagyon fontos a kapcsolati tőke megléte. Ezek között szerepelnek egyetem
alatt szerzett kapcsolatok, diákszövetségben való tevékenység által szerzett vagy az előző
munkahelyen kialakult kapcsolatok. Egyikük vállalta azt is, hogy amíg jobb lehetőséget nem
talál, a szakmán kívül próbál érvényesülni. Végül ezen a munkahelyen szerzett olyan
kapcsolatokat, amelyek segítségével később jogtanácsosként tudott elhelyezkedni.
Én úgy látom, hogy ahol nincs meg az az igazi munkapiac, végül is majdnem
kizárólag ilyen viszonyok vannak. Ha felveszel valakit, körülnézel, megkapod,
ismered és felveszed. Nem az, hogy kihirdeted és van egy verseny. A verseny az
nagyjából nem mondja meg az értékét az embernek. (K.A., 34 éves jogtanácsos)
A pályán elhelyezkedett első interjúalanyunk 1997-ben végzett, Gyulafehérváron. Az egyetem
befejezése után magáncégeknél volt tanácsadó rövidebb időszakokat, három hónapot, félévet.
Ezután próbált az állami szektorban elhelyezkedni, viszont jött egy másik lehetőség: szülei
által, akik szintén az egyháznál dolgoztak, az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatási
folyamatának indulásakor került jogtanácsosi állásba, és már hosszabb ideje (7 éve) azon a
munkahelyen dolgozik. Közben saját vállalkozásként tanácsadó irodát is indított. Másik
interjúalanyunk orvosnak készült, sikertelen felvételik után úgy döntött, hogy egészségügyi
posztlíceumba iratkozik be. A posztlíceum elvégzése után az állami szférában egészségügyi
ellenőrként talált állást. Munkája mellett elvégezte a jogi egyetemet (magánintézményben),
majd az új képesítésével ugyancsak ebben az állami intézményben jogtanácsossá léptették elő.
Más munkahelye nem volt. Harmadik interjúalanyunk 2002-ben végzett, majdnem két éven
keresztül próbált nyugatra menni pénzt keresni, de nem sikerült, aztán 2004-ben
szülővárosában a polgármesteri hivatalban próbált elhelyezkedni mint jogtanácsos.
Versenyvizsgája nem sikerült, viszont később egy másik állás betöltésére visszahívták. Két
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évig dolgozott, mint pályázati referens a fejlesztési osztályon, elsősorban közbeszerzések
lebonyolításával. Az itt kiépített, vállalkozókkal való kapcsolatai által munkahelyet váltott,
jelenleg magáncégnél jogtanácsos. Anyagi szempontból is jól járt a váltással, azonban a fő
szempont az volt, hogy így szakmájában régiséget szerez, amely az előrelépéshez szükséges.
Negyedik interjúalanyunk 2004-ben végzett Nagyváradon. Az egyetem alatt a
diákszövetségben szerzett kapcsolati tőkéje által már első munkahelyként igen magas
beosztásba sikerült kerülnie, a tanácselnöki tanácsadó lett.
Ebben a szakmában nem ritka, hogy a kezdeti jogtanácsosi pozícióból az önfoglalkoztatás felé
lépnek, saját tanácsadó céget alapítanak. Ugyanakkor, továbbra is ott van a szorosan vett jogi
karrier lehetősége.
„Én át szeretnék menni idővel azt hiszem, hogy vagy bíróság, vagy ügyészség felé.
Nem tudom, mi lesz belőle. De szakmában fogok maradni, az biztos... Azt hiszem,
hogy egy idő után az embernek fontos az is, hogy szakmailag ott legyen valahol
fent. A bíróság, ügyészség az, ami végül is mindenkit tentál.” (K.A., 34 éves
jogtanácsos)
Az orvosi illetve állatorvosi szakmákat vizsgálva azt láttuk, hogy az orvosi mező szintén
élesen körülhatárolt mezőnek számít, ahová a megfelelő képzettség nélkül nem lehet belépni.
Nagyon erős a jogi rendszer befolyása, a munkaerő allokációját és bérezését adminisztratív
intézkedések és szabályozók irányítják (vizsgák, meghirdetett állások elfoglalásának
rendszere).
“…akinek sikerül [a vizsga] tulajdonképpen az egészségügy biztosít, tehát azoknak
akiknek sikerül, valamilyen egyetemi központban biztosítanak állást. De az
egyetemnek ehhez már nincs semmi köze. Ott már az egyetem lejárt, vége az
egyetemnek, akkor már átkerülsz az egészségügyhöz. Tehát abban a pillanatban,
amikor már kórháznak dolgozunk az egészségügyhöz tartozunk és akkor az
egészségügyi minisztérium dönti el, hogy hogy és mint.” (B.N., 31 éves orvos)
A munkahelyek közötti áramlás erősen szabályozott. Az orvosi képzésben részesült
interjúalanyunk éppen az alapképzés befejezése utáni 6 éves szakképesítési (rezidens) időszak
végére ért, és munkahelykeresés előtt állt.
“Én eddig nem kellett úgymond keressek munkahelyet, csak olyan szempontból,
hogy kellett vizsgázzak, nagyon nehéz vizsga óriási anyaggal, […] ez év december
31-én jár le a szerződésem a kórházzal, és jövőre mehetek világgá. Magyarán
vehetem a batyumat s mehetek állást keresni.” (B.N., 31 éves orvos)
Az elhelyezkedés nem problémamentes, sőt olyan szakosodási területeken, amelyet viszonylag
többen választanak, igen nehézkes. A nagyobb városból, jobb felszereltséggel rendelkező
egészségügyi intézményekből egy kisebb település kevésbé felszerelt intézményébe való
váltást az egyének visszalépésként értékelik. Nagyvárosokban viszont kevés a lehetőség, és sok
esetben ezek elfoglalása kapcsolatok nélkül majdnem lehetetlen.
„Nekem azért nehéz, mert én kolozsvári vagyok és Kolozsvárról elmenni óriási
trauma, már előre látom szomorú sorsom, hogy nagyon nehéz lesz elszakadni
Kolozsvártól. De … tehát úgy el tudnám képzelni, hogy így mit tudom 100 km-es
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körzetben, akár 150 km-es körzetben, maximum 200 km-es körzetben, de nincsenek
munkahelyek. Tehát annyira nincsenek munkahelyek, hogy az már eléggé ijesztő.”
„na Baróton lenne állásom arról nem is beszélek, de hát egy olyan város mint
Barót … nem vonz. Már azért is mert hihetetlenül vissza vannak maradva ezek a
kisvárosok, tehát nincs felszerelés, nincsenek lehetőségek, elszigeteltek, na …
viszont Szentgyörgy, az egy, az egy megyeközpont, ott érezni lehet. Ott vannak
kivizsgálási lehetőségek. Belgyógyászként azért egy csomó mindent meg tudnék…
ha lenne egy minimális eszközeim lennének, akkor egy csomó mindent meg tudnék
csinálni anélkül, hogy rá lennék szorulva más orvosra, más szakorvosra. De egy
kisvárosban szerintem magas vérnyomáson kívül nagyon sok mindent nem tudnék
én kezelni. Tehát mondom, hogy nincsenek lehetőségek és ahol vannak oda senki
sem megy ki szívesen, tehát például ilyen kisvárosokban, nagyon kis városokban
vannak állások, de azokat évek óta senki nem akarja elfoglalni.”
„Mondom más szakokban van aki, de az hogy Kolozsváron, ilyen nagy városban …
itt nem lehet maradni csak, hogy ha professzor gyereke vagy akkor biztosan helyet
szorítanak neked, vagy hogyha nagyon sok pénzed van. Bár állítólag az sem elég,
hogy sok pénzed van, ha nincsenek kapcsolataid, erről szól az élet.” (B.N., 31 éves
orvos)
Az érvényesüléshez lépést kell tartani a szakmán belüli fejlődéssel, fontos a folyamatos
önképzés, kiegészítő illetve a további specializálódás. A mezőn belüli együttműködésekről
igen rossz véleménnyel van:
”Mert az is nagyon nagyon érdekel, és tényleg azt szeretném, hogyha egyszer
végzek, akkor … tehát hogy megtudjam állni egyedül is a helyem, és hogy ne
szoruljak, tehát ez a legnagyobb gond, hogy … amit itt ezen a klinikán látok, hogy
rá vagy utalva másra. Meg kell kérd, hogy ezt nézze meg, mint hogyha saját
magadnak kérnéd, közbe a betegeidnek kérsz, de mintha magadnak kérnél úgy kell
kikunyeráld a másiktól, a másiknak a jóindulatán múlik, hogy megnéz-e, egy beteget
vagy nem. (B.N., 31 éves orvos)
Az önfoglalkoztatóvá válás nehéz és tőkeigényes. A magánkabinetek létesítésére jelentős
anyagi tőkére van szükség, magas presztízsre, illetve a nagyobb városokban a piac telítettsége
miatt nagyon jó piac-ismeretre.
Egy másik karrier-lehetőség ennél könnyebben elérhető. Az orvosi képzésben tanuló fiatalok
jelentős aránya megy külföldre munkát keresni. Ezen döntésük elsősorban nem a kevés hazai
munkalehetőség miatt születik meg, hanem elsősorban az egészségügyi intézmények rossz
felszereltsége és a pályakezdők számára biztosított alacsony bérezés miatt.
Hát ez attól függ, hogy itthon mit találok. Eddig, szóval én nagy lokálpatrióta
vagyok, voltam és … az én évfolyamomban, az évfolyamom hetven kollegából állt,
tehát hetvenen végeztünk az évfolyamból, az évfolyamon és első év rezi után a
hetvenből, ha maradtunk húszan, tehát ötven ember kiment. Az országban azt
hiszem már nincsen, nem vagyunk többen tizenötnél, tehát így képzeld el, hogy
milyen arányban maradtak és mentek. Nagyrészük Magyarországon dolgozik és egy
páran Nyugat-Európában, Amerikában. (B.N., 31 éves orvos)
Az állatorvosi szakma már nyitottabb a gazdasági szféra felé, szintén olyan álláslehetőségek
vannak, amelyek más végzettséggel nehezen elérhetők, viszont a munkahelyek választása –
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lévén gazdasági szféráról is szó van – már nem annyira szabályozott. Interjúalanyunk farmon
volt próbaidős, ahonnan közös megegyezéssel eljött, majd alig néhány nap múlva az itt szerzett
kapcsolatain keresztül magáncégnél talált munkát. A cég profilja mezőgazdaságban,
állattenyésztésben használatos gépek forgalmazása-biztosítása. Itt a végzettségének megfelelő
tudását összekapcsolta egyetemi évek alatti munkavállalásának tapasztalataival, amikoris
biztosítási ügynökként dolgozott.
A műszaki tudományok területéről 14 személyt kérdeztünk meg, építész, finommechanika,
informatikai és távközlési, kertészmérnök, gépészmérnök, és almérnök végzettségűeket.
Az építészek, műépítészek esetén láttuk azt, hogy ez a legszakspecifikusabb pálya. Ide más
műszaki végzettséggel nem lehet bekerülni, ezáltal nagyon körülhatárolt mezőnek tekinthető.
Ezen a pályán nagyon jó lehetőségek vannak, a munkahelytalálás viszonylag egyszerű. Már
egyetem alatt el tudnak helyezkedni szakmájukban, a munkákat tanáraik által illetve az
egyetem körül elhelyezett hirdetések révén szerzik. Nagyon fontos a szakmai tapasztalat és a
tudás. A végzettek nagyrésze magánszektorban helyezkedik el, tervezőirodákhoz kerülnek.
Viszonylag könnyen válnak önfoglalkoztatóvá, alapítanak új cégeket, irodákat. Sok lehetőséget
látnak maguk körül, meg vannak elégedve a munkalehetőségekkel.
„Lehetőségeket, húh, hát amit az ember el tud képzelni bármit. Sokszor szoktam
mondani fiatal srácoknak, főleg azt jelenti, hogy középiskolásoknak, hogy egy
részben javaslom nekik, hogy ezt a szakmát válasszák, másképpen viszont nem. A
mellette álló érv az az, hogy biztos szakma, munkahely problémákkal nem hiszem,
hogy küszködjön, nemcsak magamról indulva ki, hanem az összes egyetemi
kollegámból, mind dolgozik, egyik sem volt munkanélküli, és nem ismerek
mérnököt, építőmérnököt, statikust, aki ne kapjon magának munkahelyet. Szóval
szerintem ez egy jó szakma és egy jó jövő, rengeteg pénz van benne, nagy a
felelősség is, ezt nem szabad elfelejteni, szóval én úgy nagyon mellette vagyok. Ezek
a mellette álló érvek. S az ellene lévő érv, hogy ne oda menjenek, hogy nekem ne
legyen konkurencia, ennyi az egész. (nevet)” (Sz.S., 28 éves építészmérnök)
A többi műszaki végzettségnek már nincs ilyen egyértelműen határolt mezője. Informatikai
végzettséggel különböző területeken lehet elhelyezkedni, mind az állami, mind pedig a
magánszférában. A 2003-ban végzett nagyváradi interjúalanyunk például szintén
diákszervezeti kapcsolatokon keresztül talált állást, a Bihar megyei tanácsnál informatikusként,
másik informatikai végzettségű interjúalanyunk életpályája összetettebb. Távközlési líceumot
végzett Nagybányán, majd Bihar megyébe hazatérve a Romtelecomnál, mint akkor még állami
vállalatnál talált állást, ahol 7 évet dolgozott. Közben iratkozott be informatikai főiskolára,
amit el is végzett. Leépítéskor kellett eljöjjön a munkahelyéről, majd egy Bihar megyei
kisvárosban próbált állást találni. Több munkahelye is volt a helyi bútorgyáraknál, rövidebb
ideig, végül Nagyváradon talált munkát szintén magáncégnél. A munkahely-változtatásról
alkotott véleményéből is látható, hogy váltásai inkább kényszer jellegűek voltak.
„Egyelőre nem tervezek, mert mondom itt már elértem azt hogy anyagi szinten
kezdek elégedett lenni, elértem azt a minimum szintet amit beterveztem, és ha
váltasz megint azzal jár, hogy próbaidő, keresgélés ki tudja meddig húzzák a
próbaidőt, próbaidőre mennyit adnak, utána bejön-e az a dolog amire váltottál
vagy sem, egyelőre, egyelőre így állunk.” (F.L., 32 éves informatikus)
Finommechanikai, gépészmérnöki, kertészmérnöki végzettséggel rendelkező interjúalanyaink
majdnem mind a magánszférában találtak munkahelyet. Egyetlen interjúalanyunk került állami
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szférába, ő is pedagógusként. Finommechanika végzettséggel két interjúalanyunk rendelkezik,
mindketten 1995-96-os időszakban végeztek. Egyikük nagyvárosban próbált munkahelyet
találni, munka-közvetítő ügynökségen keresztül. Sikerrel járt, egy állami nagyvállalathoz
vették fel, ahonnan azonban viszonylag hamar eljött, mert nem volt megelégedve sem a
munkakörülményekkel, sem a bérezéssel. Ő is kisebb szerencse által találta meg az új
munkahelyét, katonaság után hazafele stoppolva egy autóalkatrészeket forgalmazó magáncég
tulajdonosa vette fel. Ennél a cégnél dolgozik már 10 éve. Másik interjúalanyunk az egyetem
elvégzése után vidékre ment haza. A környező nagyvárosban próbált munkahelyet találni
nagyobb cégeknél, sikertelenül. Végül a község mezőgazdasági szakközépiskolájában
helyezkedett el mint technikus. Később a katedrák átalakítása miatt kénytelen volt átképzésen
részt venni, az informatika felé váltott, hogy az iskolánál maradhasson és címzetes tanári
álláshoz jusson. Most már folyamatosan 10 éve dolgozik pedagógusként. Az oktatási
rendszeren belül halad előre, azonban helyzetével nem elégedett.
”Hát elégedettnek nem mondhatnám, hogy elégedett vagyok, hogyha tanügyben van
az ember és azt akarja, hogy tényleg keressen is valamit, akkor kénytelen plusz
órákat vállalni.[…] a másfél katedrával így nagyjából ki lehet jönni valamire,
valahogy a fizetésemből. Mert azzal csak amit adnak egy normál katedrára, az
kevés.” (E.F., 33 éves informatika-tanár)
A kertészmérnöki végzettségű interjúalanyunk egyetem végzése után nem talált állást a
szakmájában, arra hivatkozva utasították el, hogy nő. Végül férjével, akinek agrármérnöki
végzettsége van, vidékre költöztek és férje vállalkozásába (mezőgazdasági termeléssel
foglalkoznak) segített be, mint ügyintéző-könyvelő. Jelenleg gyereknevelési szabadságon van.
A gépészmérnöki végzettségű interjúalanyunk 1996-ban fejezte be a tanulmányait. Az eltelt
időszakban két magáncégnél dolgozott, előbbinél 5 évet, jelenlegi munkahelyén pedig már 6
éve van. A munkahely-változtatás tudatos lépés volt részéről, úgy látta, hogy a piaci
körülmények megváltozása miatt a cég hanyatlani fog, és ezért változtatott munkahelyet.
Mindkét munkahelyen elsősorban értékesítésben dolgozott.
Végül az almérnöki végzettségű interjúalanyunk életpályáját vizsgálva elmondhatjuk, hogy
valamivel jobban sikerült kapcsolódnia szakmájához. 2000-ben végezte el az egyetemet, majd
ismerős által egy magáncéghez került, ahol szakmáján kívül beszerző-értékesítő ügynökként
dolgozott. Viszonylag hamar váltott, ahogy szakmájának megfelelő munkahely lehetőséget
talált, egy nagy magáncégnél dolgozott 5 évig, közben pihenésképpen a katonai szolgálatot is
elvégezte. Később azért váltott, mert kényelmetlenebb körülmények között kellett dolgoznia.
Jelenleg egy másik magáncégnél dolgozik, ahol 1 éve kirendeltség-vezető. Saját vállalkozást
szeretne indítani.
Összefoglalva az interjúk tanulságait elmondhatjuk, hogy a műszaki végzettségűeknek elég
nagy a kapcsolódása a magánszférához. Kevésbé mobilisak, mint humán végzettségű társaik,
viszonylag több időt töltenek ugyanazon a munkahelyen. Műszaki végzettséggel is nehezebb
kisebb településen munkát találni, az elhelyezkedésben fontos szerepet játszanak a személyes
kapcsolatok. Az építészek esetén jól körülhatárolt karrier-mezőről beszélhetünk, a többi
műszaki végzettség kevésbé kötött, viszonylag szűkösek a szakmához kötődő
munkalehetőségek ezért a fiatalok kisebb része marad meg ebben a mezőben. Rendszerint a
gazdasági szférába értékesítési vagy olyan területekre, ahol műszaki ismereteiket
hasznosíthatják, azonban láttunk példát kényszerpályára is, a tanügyben vagy szakmán kívüli
elhelyezkedésre is.
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Művészeti területről számítógépes tervezés – design szakot végzett és egy jelenleg egyetemi
tanársegédként dolgozó személyt kérdeztünk meg. Az első interjúból az derült ki, hogy ez a
pálya szintén erősen elhatárolt mezőnek számít. A mezőbe való belépés speciális tudástőkét
igényel, nem feltétlenül intézményesített formában, viszont az egyetemi képzés ténylegesen
fontos a tudásszerzésben. („nálunk az első évtől elkezdve minden nagyon fontos volt.” F.A., 27
éves designer) Emellett az itt szerzett kapcsolati tőke is fontos, mivel a végzettek elsősorban
szakmai hálózaton keresztül szereznek munkát, elsősorban volt tanáraik segítségével. A
mezőben való érvényesüléshez fontosak az ajánlások, valamint a korábbi munkák. Hasznos
már az egyetemi évek alatt a tanulással párhuzamosan munkákat vállalni. A kezdet nem
könnyű, mivel ebben az esetben a tudás megszerzése és munkában való hasznosítása időben
egybeesik.
”De ahhoz, hogy valami munkát vállaljunk valamit kellett tanuljunk, tehát csak
másodéven kaptunk munkát. Nem volt könnyű.”
”Először tanári segítséggel kaptunk munkát. Átjött a tanárunk és megkérdezte, hogy
ne, akarunk-e dolgozni, tehát megvoltak a kapcsolatok. Utólag a barátnőm segített,
hogy kapjak munkát. S onnan tovább már jött magától.”
”Tehát az én szakmámban is, mint több mint valószínű másokban is, ha nincs
tapasztalatod nem vesz fel senki. Hogyha nem küld el valaki, nem segít, hogy
garantálja, hogy komoly vagy és dolgozol s nem tudom mi, semmi esélyed. Volt egy
periódus, amikor kerestem a munkahelyet, és nem kaptam, mert nem volt semmi.
Tanultam a szakmát az egyetemen, oké minden, de konkrétan a piac azért mást
kért.” (F.A., 27 éves designer)
Ugyanakkor munkájuk piacát elég szűkösnek érzékelik.
”Tehát az előnyöm az, hogy azt amit tanulok, annak még nagy a kereslete
Bukarestben. Otthon [Csíkszereda] semmi esélyem, Kolozsváron megint kevés az
esélyem, tehát itt ez a maximum amit ebből az országból kilehet hozni, legalábbis a
szakmánkon belül.”
”Hát a verseny a megmaradás, amit csinálsz az jó kell legyen.” (F.A., 27 éves designer)
Az egyetemi oktatóként tevékenykedő képzőművész életpályája lineáris tracket követ, már általános
iskolában céltudatosan készül a művészeti pályára. Az iskolai képzésben mindvégig erős, a művészeti
oktatás köré szerveződő, nagyon elhivatott baráti körben mozog. Munkáját öntudatosan és nagyon
felelősségteljesen végzi, ugyan az egyetem alatt próbálkozik a vállalkozással (bútorasztalosság), de
másfél év után elvből lemond róla:

„Úgy művészetet csinálni, hogy akár máshol is a nagy, magas szinten is elismerik,
hogy egy jó kortárs képzőművész, akiben perspektíva van és aki húsz év múlva is
ezzel fog foglalkozni. Ez nagyon nehéz dolog, sok energiát és sok időt követel,
egyrészt. Másrészt ott van az oktatás, amit hát ha komolyan és hivatásszerűen végez
az ember, mindenképp rengeteg időt vesz el tőle. Tehát én úgy is foghatom fel, hogy
ez akár az én üzletem, mondjuk. Azért, mert én ebből élek, s azért, mert rengeteg
időt és energiát foglal el. tehát én úgy érzem, hogy manapság, főleg ebben a
kapitalista világban, ahol hihetetlenül gyorsan történnek a dolgok, szerintem nem
lehetne megfelelni kellőképpen. Itt minőségről beszélünk, úgy érzem nem tudnék
minőségi dolgokat csinálni, nincs hogy, magas szintű alkotásokat. Persze
apróságokat lehetne csinálni, lehetne asztalosságot, lehet kereskedni ezzel-azzal
vagy akár egy funkcionáriusi, mondjuk egy bürokratikus rendszerbe beépülni, ahol
lenyúlni a pénzeket. Ez rákell bízni az olyan emberekre, akik nem képesek alkotni.
Ugye mondtam, hogy egy bizonyos tehetség egy bizonyos fajta felelősség is,
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beleszületik az ember. Ez fontosabb, mint az, hogy most nagy üzleteket csinálni.”
(K.D.I, 31 éves képzőművész, egyetemi tanársegéd)
A humán tudományok és tanárképző egyetemi területről 16 személlyel készítettünk interjút,
különböző szakterületekről. Van politológia-közigazgatás, történelem, történelem-teológia,
filozófia, újságírói, szociális munkás, pszichológia, földrajz, biológia, idegen nyelvek, valamint
matematika-informatika végzettségű interjúalanyunk is. Ebben a körben sokkal
változatosabbak az életutak, találunk állami, magán, civil szférában elhelyezkedetteket, sikeres
és kevésbé sikeres karrier-pályákat. A lehetőségek változnak településtípusonként, a
boldoguláshoz különböző tőketényezők szükségesek.
A humán tudományokat végzett interjúalanyaink közül hárman végeztek valamilyen
nyelvészeti képzést, mindhárman Kolozsváron. Ezen a szakterületen viszonylag kevés
elhelyezkedési lehetőségről számolnak be az interjúkban, rendszerint a tanári pályát illetve
fordítói tevékenységet jelölik meg mint járható utat a szakmán belül. A három említett
interjúalany közül ketten szülővárosukba hazatérve találtak pedagógusi állást, a karrier-utak
ezután rendszerint kimerülnek abban, hogy a tanügyi rendszerben létező különböző
fokozatokat igyekeznek megszerezni és ezáltal javítani a bérezési szintjüket. A kolozsvári
lakhelyű interjúalanyunk nem talált tanári állást a városban, ezért elég nehezen talált munkát.
Végül személyes kapcsolatok segítségével egy óvodába tanít német nyelvet illetve
magánórákat tart. Hivatalos munkahelye azonban nincs. Mindhárman úgy gondolják, hogy
mellékállásként a fordítói képesítésükre tudnának alapozni.
Igen, azt vállalnék [mellékállást], már csak azért is, mert a Babes-Bolyai Egyetem
azoknak, akik nyelvet végeztek, megadja a diákjainak azt a lehetőséget, hogy a
minisztériumtól igényeljék a fordítói diplomát. S hogyha én ezt igényelném,
márpedig ez a szándékom, akkor szeretnék egy jogtanácsos mellett mellékállásban
dolgozni fordítóként. (C.E., 28 éves magyar-német tanár)
Szintén elsősorban a pedagógusi állások az elérhetők a történelem, történelem-teológia
valamint filozófia szakot végzettek számára is.
Az újságírói pálya romániai magyar fiatalként elég szűk szakmai mezőt jelent. A belépéshez
nem feltétel a szakirányú végzettség, azonban a szerkesztőségek, munkahelyek száma elég
korlátozott, kevés a munkalehetőség, kisebb helyi és megyei lapok jelentik a munkaadókat.
Politológia-közigazgatás szakot végzett interjúalanyunk 1996-ban fejezte be tanulmányait.
Szülővárosába való hazatérés után személyes kapcsolatokon keresztül sikerült elhelyezkednie
az állami bányavállalatnál. Körülbelül 9 évig dolgozott azon a munkahelyen és több lépéses
belső karriert futott be a jogi referenstől egészen a kereskedelmi irodavezetői állásáig.
Fokozatosan került át a közigazgatási-jogi területről a kereskedelmi területre. Egy évvel ezelőtt
a bányavállalattal együttműködő magáncég igazgatója hívta át a jelenlegi munkahelyére, ahol
kereskedelmi igazgatóként dolgozik.
A segítő szakmát végzettek (szociális munkások, pszichológusok) szintén különböző
területeken tudnak elhelyezkedni: állami intézményeknél mind a szociális mind pedig az
oktatási szférában, civil illetve alapítványi szférában elsősorban a nagyobb szociális
tevékenységet folytató alapítványoknál. Egyik interjúalanyunk, aki szociális munkás szakon
végzett Kolozsváron 2004-ben az egyetemen talált titkári állást, amelyről hirdetésben szerzett
tudomást és eredményes versenyvizsga után foglalt el. Közben még egy szakra beiratkozott.
Másik interjúalanyunk, aki pszichológiát végzett Nagyváradon és Kolozsváron mesterizett,
párhuzamosan három tevékenységet is folytatott. A biztos pedagógusi állás mellett
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alapítványnál is dolgozott, illetve magáncéget is alapítottak, amelyben egyrészt a pszichológusi
tanulmányok másrészt pedig a civil szervezeti tevékenység alatt összegyűjtött tanácsadói,
pályázatírói tudást igyekezett kamatoztatni.
A természettudományok területén elég korlátozottak a lehetőségek a szakmában való
elhelyezkedésre. Habár itt a pedagógusi állások mellett még megjelennek más kutatói,
fejlesztői, valamint egyéb álláslehetőségek az állami szférában, ezek eléggé korlátozottak. Itt is
a pedagógusként való elhelyezkedés jelenti a biztos pontot, amely a továbbképzésre illetve a
továbblépésre is lehetőséget biztosít. Egyik interjúalanyunk – aki biológiát végzett – az
alapképzés, illetve a mesteri és doktori tanulmányok között pedagógusként dolgozott ahhoz,
hogy alkalmazásban maradjon. Később az állami szférában, a környezetvédelem területén
sikerült elhelyezkednie. Másik interjúalanyunk már a középiskola elvégzése után egy vidéki
iskolában kapott helyettes állást, ahol édesanyja is dolgozott. Az évek során különböző
főiskolákat és egyetemeket végzett, távoktatásos formában (Bukarestben, magyarországi
tanárképző főiskola kihelyezett tagozatán) illetve az oklevele elismertetése érdekében román
állami egyetemen is. Az ő karrier-pályája akárcsak néhány előző interjúalanyunk esetében, a
tanügyi rendszeren belüli fokozatos előrelépésekből áll.
Végül nézzük meg a matematika-informatika szakot végzetteket. Ezt a csoportot azért soroltuk
ebbe a csoportba, mivel a tudományegyetemek oktatási módszerei valamivel különböznek a
műszaki egyetemek informatika oktatásától. Az informatikát végzetteknek elég jó lehetőségeik
vannak a szakmában való elhelyezkedésben. Az alábbi tipikusabb pályákat sikerült
elkülöníteni: állami intézményekben, elsősorban a rendszergazdaként tudtak elhelyezkedni,
jellemzőek továbbá a tanügyi rendszerben a pedagógusi és rendszergazda állások is. A
magáncégeknél való elhelyezkedés valamivel nehezebb, elsősorban azok számára, akik nem a
kivándorlást választják. A nagyobb magáncégek elsősorban nyugati megrendelésre dolgoznak,
nem ritka az, hogy a programozó-informatikusok a nyugati cégek leányvállalatainál dolgoznak.
Ebben az esetben jobbak a karrier-lehetőségek, elsősorban az anyavállalaton keresztül. Ezzel
szemben, főleg a kisebb településekre hazatérők, nehezebben találnak magáncégeknél munkát.
Interjúalanyunk, aki Csíkszeredában végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett
karán például 13 kisebb informatikai profilú magáncégnél járt munkát keresni, míg talált egyet.
A vakmerőbbek idővel saját kisvállalkozást indítottak.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a humántudományokat és tanárképzőt végzettek
esetében nagyon változatos pályák állnak a végzettek rendelkezésére, az állami és magán
szféra mellett megjelenik a civil szféra is, mint lehetséges munkaadó. A humán képzésben
tanulók azok, akik már egyetemi éveik alatt kapcsolatba kerülnek a civil szférával, és később
az itt szerzett tudást és kapcsolatokat kamatoztatni tudják. A humán területek egy viszonylag
tágas mezőt képeznek, almezőkkel, a szakok közötti interdiszciplináris területek – bizonyos
határoktól eltekintve (természettudományok, társadalomtudományok) – eléggé átjárhatók.
Interjúalanyaink közül viszonylag kevesen tudtak elhelyezkedni a versenyszférában, első
munkahelyként pedig egyikük sem. Megjelentek ugyanakkor olyan elemek, amelyek nem túl
gyakoriak viszont tipikus karrier-lehetőségnek számítanak, gondolunk ezalatt a külföldi
alapítványokkal való kapcsolatra. Egyik nyelvszakos végzettségű interjúalanyunk pályáját
például erőteljesen meghatározták a közösségét támogató nyugati segélyszervezetek. Ők
közösségi projekteket támogatnak, állásokat teremtenek, lehetőséget biztosítanak a külföldi
tapasztalatszerzésre.
Következtetések:
Az életút-interjúk elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy az oktatási rendszer és a
munkaerőpiac közötti szinkronitás mértéke, amely elsősorban a végzettséggel összhangban
lévő munkahely találásában nyilvánul meg eltérő a szakterületek szerint. Ugyanakkor
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hierarchikus rend érződik az állami és magán szférában lévő munkahelyek között, melyet
elsősorban az állami szférában létező alacsonyabb anyagi megbecsülés okoz.
A végzettségnek megfelelő munkavállalás esélye nagyobb a gazdasági és jogi, az orvosi és
állatorvosi tudományok területén, valamint a műszaki tudományok közül az építészetben.
Humán területen ugyanezt az informatikát végzettekről mondhatjuk el. A humán területek nagy
részén nehezebb a szakmában magas státusú munkahelyeket találni, ezért azok a fiatalok, akik
nem tudják képességeiket a magánszférában kamatoztatni, a gyengébben fizető állami
szférában, kiemelten a tanügyi rendszerben tudnak elhelyezkedni. A műszaki területeken
alacsony a szakképzettségnek való megfelelés, viszont interjúalanyaink elsősorban a
magánszférában dolgoznak. A munkahelyek megszerzésében itt a kapcsolati tőke játszott
kiemelt szerepet. Az is megfigyelhető, hogy míg az állami szférában létező állások nagy részét
a médián keresztül megjelenő hirdetések segítségével találják meg a fiatalok, addig ez a
magánszférára nem annyira jellemző. Ennek köszönhető az, hogy a műszaki végzettségűek –
akik esetében viszonylag alacsony az állami szférában való elhelyezkedés lehetősége –
hirdetések híján, személyes kapcsolataikra kell támaszkodjanak a munkahely-keresésben.
Az állami szférában dolgozók részéről valóban megfigyelhető egy erőteljesebb motiváció a
magánszféra vagy az önfoglalkoztatás felé történő elmozdulásra. Csak azon
interjúalanyainknál nem jellemzőek ezek a motivációk, akik viszonylag magas státusú állami
munkahellyel rendelkeznek.
”Kb. egy év múlva. Kb. egy év múlva saját magamnak fogok dolgozni. Úgy tervezem, hogy
kb. egy év múlva innen a cégtől elmegyek, hát azért is nem keresek semmi más
munkahelyet, mert nincs értelme. Kb. ennyi.”

Az elmúlt időszak végzettei valóban mobilisabbak, sőt az interjúkban nyíltan kifejezik azon
igényüket, hogy állandóan újabb munkahelyeket, jobb lehetőségeket keresnek.
”Szerintem mindenki kellene állandóan új munkahelyet keressen, csak még egyelőre
jobb ajánlatot nem kaptam.” (Sz.Gy., 29 éves állatorvos, kereskedelmi ügynök)
Számukra az első munkahelyek még mindig a tőke-szerzés, a fejlődés helyszínei, ahol a
fiatalok gyarapíthatják munkatapasztalatukat, illetve újabb kapcsolatokra tesznek szert,
amelyek segítenek később a munkahelyváltásban. A megváltozott intézményi kontextusban
fontos ugyanakkor a képességek konvertálhatósága is, a humán területek végzettei esetén ezek
a képességek jobban konvertálhatók. A fiatalokban is megjelenik az igény arra, hogy az új,
megváltozott intézményi kontextusban – ahol a képességek megléte fontos – az egyetem, az
oktatási rendszer felkészítse őket.
”Úgy érzem, hogy az egyetemnek a fő feladata az, hogy az embert megtanítsa
gondolkodni és megtanulja azt, hogy bizonyos helyzetekben mik azok a fontossági
tényezők, amiket figyelembe kell venni. Természetesen fontos az az illető szakma is.
De úgy tudom, hogy nem csak itt, de egyre inkább itt is és nyugaton még inkább az
a tendencia, hogy nagyon kevesüknek adatik meg az, hogy pont abban
helyezkedjenek el és abban érjék el életcéljukat, amit végeztek.” (Sz.I., 34 éves
mérnök)
A munkaerőpiacra való kilépéskor az elhelyezkedésben fontos az egyetemi évek alatt szerzett
munkatapasztalat, amely a nyári munkáktól, a szakmában való bedolgozáson át, a külföldi –
elsősorban nyelvtanulás és gyors pénzkeresés céljával történő – munkavállalásig. Fontos
ugyanakkor a civil szervezetekben, diákszervezetekben történő tevékenység, mivel ez az egyik
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legjobb módja annak, hogy a fiatalok egyetemi éveik alatt kapcsolati hálózatukat bővítsék.
Több interjúalanyunk is diákszervezetei kapcsolatain keresztül jutott munkához.
”Tehát egy egyetemista se várja el azt, hogy miután elvégzi, akkor majd kapkodnak
utána, mert ez nem így van, sőt ajánlani is tudnám, hogy míg amíg az ember
egyetemista addig kezdjen el valahol munkát keresni. Vagy próbáljon teljesen
ingyen nap mint nap menjen dolgozni valaki mellett. Mert, egyszerűen hogy szerzel
tapasztalatot?” (A.E., 28 éves jogtanácsos)
A település mérete szintén nagyban befolyásolja az elhelyezkedés lehetőségeit. Azon fiatalok
közül, akik egyetem után hazatérnek azoknak sikerül a jobb munkahely találása, akiknek több
személyes kapcsolatuk van. Míg a nagyobb városokban könnyebben lehet magánszférában
hirdetések, illetve interjúk által elhelyezkedni. Erről erről a dimenzióról bővebben a most
következő fejezetrészben szólunk.
„Tehát egyszer s mindenkor Erdővidéken nagyon behatárolódik a
munkahelyválasztás lehetősége is az embernek, tehát az az igazság, hogy nincsen
igazán egy szabadság, hogy nagy választási lehetőséged legyen.” (G.K., 33 éves
kereskedelmi igazgató)
4. Mobilitási szempontok a munkaerő-piaci helyezkedésben
A következőkben a vidéki származású fiatal diplomások munkaerő-piaci karrierjét elemezzük,
valamint a vidéken befutott karriereket, függetlenül a származási háttértől. A jelzett vizsgálati
kérdés feltevése természetesen azon a feltételezésen alapszik, hogy a vidéki fiatal diplomások a
nagyvárosiaktól eltérő karriereket futnak be, valamint azon a további feltételezésen, hogy
származástól függetlenül, a vidéki munkaerőpiac sajátos karriereket tesz lehetővé.
Másként fogalmazva azt is mondhatnánk, hogy a felsőfokú végzettségű fiatalok vidéki
elhelyezkedésének feltételeit kutatjuk. Mint ismeretes, a képzett fiatalok igen korlátozott
számban tudnak elhelyezkedni falvakon és kisvárosokban, azaz vidéken – nem mellékes tehát,
hogy milyen tényezők befolyásolják a vidéki elhelyezkedés melletti döntést és az
elhelyezkedés sikerét.
Mivel az ipari tevékenységek elsősorban városokba koncentrálódnak, a kisebb mértékű és
szűkebb skálájú vidéki munkaerő-piaci kereslet természetes. Ami miatt a kérdés mégis
kutatásra érdemes az az, hogy miközben több évtizeden át úgy tűnt, hogy az általános
társadalmi modernizáció keretében a vidéki munkaerőpiac trendszerűen változatosabbá válik,
felvevőképessége növekszik, a hazai poszt-szocialista átalakulás keretében egy ezzel ellentétes
folyamat indult be: a munkaerő-piaci kereslet beszűkült, változatossága csökkent. E
változásokat makro-statisztikai adatok jól jelzik. A falusi népesség foglalkozási csoportok
szerinti szerkezetének változását bemutató alábbi táblázatból a diplomások számának
alakulására ugyan közvetlenül nem következtethetünk, az azonban látható, hogy 1992 és 2002
között jelentősen megnőtt a mezőgazdaságban dolgozók aránya (ami főként önfoglalkoztató
parasztgazdaságokat fed), elsősorban az ipari foglalkoztatottak rovására (akik a formális
munkaerőpiacon jutottak álláshoz) . A primér és szekundér szektorok közötti arány e változása
mellett ugyanakkor kisebb mértékű növekedést olvashatunk ki a magánszférán belüli
szolgáltató szektorban (szolgáltatói, kereskedelmi munkakörök), a szakképzetlenek körében,
valamint ezeknél is kisebb mértékű növekedést a különböző típusú vezetők, valamint
értelmiségiek körében.
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8. Táblázat. A foglalkozás-szerkezet változása falun, az 1992-es és 2OO2-es népszámlálási
adatok alapján.
Az aktív lakosság foglalkozási főcsoportok szerinti
megoszlása
Törvényhozók, vezetők (közigazgatási, gazdasági-,
társadalmi és politikai)
Értelmiségi és tudományos munkakörben dolgozók
Technikusok, mesterek
Irodai, adminisztratív jellegű foglalkozások
Szolgáltatói, kereskedelmi munkakörök
Mezőgazdasági, erdő- és hal-gazdasági munkások
Szakképzett munkás és kisiparos
Gépkezelők, szerelők, járművezetők
Szakképzetlen munkások
Fegyveres erők tagjai
Nem nyilatkozott
Első munkahelyüket keresők
Teljes aktív népesség

2002%

1992 %

2002% - 1992%

1,35

0,58

0,77

2,01
4,48
2,19
5,17
47,85
15,78
7,72
7,95
0,60
0,22
4,67
100

1,36
4,88
2,46
2,79
40,07
20,57
14,26
6,45
1,15
0,01
5,42
100

0,65
-0,40
-0,27
2,38
7,78
-4,79
-6,54
1,50
-0,55
0,21
-0,75

A vidéki gazdasági életet leíró szakirodalom alapján jól vázolható az a társadalom- és
gazdaságtörténeti kontextus is, amely a fenti változásokat eredményezte. Röviden áttekintve
ezt, a képzett munkaerő foglalkoztatása szempontjából, a szocialista gazdaságról a posztszocialistára való átmenet alapján a vidéki munkaerőpiacon bekövetkezett több változást is
megállapíthatunk. A szocialista korszakra elmondható, hogy a gazdasági szféra e korszakban
elsősorban agrárszakembereket, „agrár-értelmiségieket” tud foglalkoztatni. Az ipari egységek
vidéken e korszakban inkább kivételnek számítottak (Romániában a TSZ-ekben nem épültek ki
melléküzemágak), ritkábban a (könnyű)ipar decentralizálásának eredményeként kerülnek
falvakra városi üzemek kisebb részlegei (Hunya, 1991). A szolgáltató szektort e korszakban
elsősorban az állami jóléti intézmények képezik, ugrásszerű növekedés következik be az
oktatási rendszerben, kiépül az egészségügyi rendszer. E szolgáltató intézmények egy része, a
túlméretezés miatt, a válságos 80-as években már elkezd leépülni (pl. az egészségügyi
rendszeren belül a szülészetek, kisebb vidéki kórházak, mentőállomások)
A posztszocialista korszakban a vidék mezőgazdasági szakember-igénye visszaesik, a
szocialista nagygazdaság válságával tehát az agrárértelmiség is válságos helyzetbe kerül. Az
ipar csődjével a kis számú vidéki ipari egységek (azaz rendszerint városi üzemek kihelyezett
részlegei) felszámolódnak, „privatizálódnak. Bár e korszakban lehetőség nyílik a termelő- és
(magán)szolgáltató vállalkozások létesítésére, a születő vállalkozások többsége olyan kis
méretű vállalkozás, amely nem tud magasan képzett munkaerőt foglalkoztatni. E
kisvállalkozások megjelenése egyébként is rendkívül heterogén módon történik, elsősorban a
szuburbán övezetek falvaira jellemző megjelenésük. A szolgáltató szektor, a fő szolgáltató (az
állam) gyengülése következtében, lényegesen leépül. Ezt a leépülést valamennyire
ellensúlyozza a magánszektoron belül a szolgáltató kisvállalkozások megjelenése, ezek
többsége azonban olyan kereskedelmi egység, amely magasan képzett munkaerőt szintén nem
tud foglalkoztatni.
A diplomások falusi foglalkoztatásának nehézségéhez, a fentiekben vázolt gazdasági átalakulás
mellett, feltételezhetően néhány további tényező is hozzájárul. Ilyenként kiemelhető a falusi és
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városi életkörülmények közötti közismerten lényeges különbség, a falusi társadalmi viszonyok
(elöregedett lakosság, felsőfokú képzettségűek hiánya, szabadidős lehetőségek hiánya).
Elemzésünkben a fentiekben körvonalazott kérdéskör mennyiségi vonatkozásainak vizsgálatára
természetesen nem vállalkozhatunk. Kiválóan alkalmasak ezzel szemben az interjúk annak
elemzésére, hogy milyen típusú munkakörök fordulnak elő vidéken, valamint hogy milyen
körülmények között, milyen feltételek hatására foglalnak el frissen végzett diplomások vidéki
állásokat. E kérdés vizsgálatára tehát azokat az interjúkat használtuk fel, amelyekben az
interjúalanyok vidéki származásúak, vagy munkaerőpiaci karrierjük során vidéki állásokat
céloztak meg, és/vagy töltöttek be. „Vidéki” településnek tekintettük a közigazgatásilag
falvaknak számító települések mellett a 10.000-nél kevesebb lakosú kisvárosokat is. Összesen
öt faluról és két kisvárosról van szó, az öt falu Csíkszentdomokos, Gyergyótekerőpatak,
Gyergyóalfalu, Erdőfüle és Zajzon, a kisvárosok Székelyhíd és Barót. E két kisváros közül az
előbbi alig néhány éve vált várossá, de az utóbbi is meglehetősen rurális jellegű.
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Elméletileg lehetséges karriertípusok
Elvileg a vidéki állások betöltése többféle karrier-típusban is előfordulhat. Elképzelhetők olyan
karrierek, amelyekben vidéki származású fiatal diplomások teljes karrierje a vidékhez kötődik,
azaz összes eddigi munkahelyük vidéken volt található. Az ilyen típusú karriereket a
továbbiakban vidéki karriereknek nevezzük. Elképzelhetők olyan karrierek is, amelyekben
vidéki születésű fiatalok továbbtanulásuk után nem térnek vissza származási településükre,
hanem nagyvárosokban próbálnak boldogulni, esetleg álláskeresésük közben ideiglenesen
vidéken is elfoglalhatnak állásokat. Ezeket faluról városra orientálódó karriereknek nevezzük.
És elképzelhetők nagyvárosi származású diplomások olyan karrier-útjai amelyek során
ideiglenesen ők foglalnak el vidéki állásokat, melyeket nevezzünk városról vidékre orientálódó
karriereknek.
Vidéki karrierrel 6 interjúban találkoztunk, faluról városra orientálódó karrierekkel 5 esetben,
városról falura orientálódó karrierrel pedig 2 esetben.
9. táblázat. Vidéki karrierek

Származási
hely

Középiskola

Egyetem

Munkahely 1

Munkahely 2 +

CE

Erdőfüle

Brassó

BBTE - filológia

KS

Barót

Barót

Sulyok I. Főisk.

Baróti Lic.
címzetes
Baróti Lic.
címzetes

EF

Székelyhíd

Nagybánya

TV

Barót

Ref. Koll. Kv

Műszaki Egyetem
Nagyváradi
Sulyok I. Főisk.
BBTE
–
tört.
távoktatás
BBTE – közgazd.
mesteri BBTE
BBTE - politológia

Baróti Ált. Isk.
helyettesítő
BBTE
távoktatás
Kágyai
Iskolaközpont
Baróti Ált. Isk.
helyettesítő

NE

Gyergyóalfalu

GK

Barót

Salamon E.
Gyergyószenmiklós
Sepsiszentgyörgy

-

Közbirtokosság
Gyergyóalfalu
Bányavállalat
Barót

Vargyas
angoltanár

Utolsó munkahely

-

Baróti
Kórház
Asszisztens

Városi

Gorex kft.
Barót

10. táblázat. Vidékről városra oreintálódó karrierek
Származási
hely

Egyetem

Középiskola

AE

Tekerőpatak

FL

Székelyhíd

Salamon E.
Gyergyószentmiklós
Nagybánya

MI

Barót

Baróti Lic.

BZS

Zajzon

Áprily L. - Brassó

SZI

Csíkszentdomokos

Márton Áron
Csíkszereda

–

Munkahely 1

BBTE – jog
Gábor Dénes
Főiskola
(távoktatás)
Almérnöki –
gépész,
Brassó
BBTE
közgáz
BBTE
filozófia

Gyergyószentmiklósi
Önkormányzat
Romtelecom
Margitta
Bányavállalat – Barót
(topográfus)

-

USA (két év)

-

Cég 1 – Kolozsvár
(Biztosítási ügynök)

Munkahely 2 +

Utolsó munkahely

Cég Gyergyószentmiklós
Maszek táncoktatás falvakon
Bútorgyár 1 - Székelyhíd
Bútorgyár 2 - Székelyhíd
Cég 1– Brassó
Cég 2 – Brassó
(Ploiesti, Hévíz, Cernavoda,
Németország)

Cég - Nagyvárad
Apicom – Sz.udvarhely

Oracle – Bukarest
Helyettesítő tanár
(Torda, Kolozsvár)
Non-profit szervezet

Bechtel - Kolozsvár

11. táblázat. Városról falura orientálódó karrierek
Származási hely

JBA

Gy.szentmiklós

Középiskola

Kós
Károly
–
Gyergyószentmiklós

Egyetem

Spiru Haret
(Bukarest,
távoktatás)

Munkahely 1

Gy.alfalusi
szakiskola
(helyettesítő tanár)

Munkahely
2+

Utolsó
munkahely

Gy.alfalusi szakiskola
(címzetes tanár)
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SZFH

Szatmárnémeti

Szatmári Lic.

Egri főiskola
(távoktatás)
BBTE – földrajz
(távoktatás)
Agrármárnöki
Kolozsvár

-

Mezőgazdasági
vállalkozás
(Székelyhíd)

A fenti életpályák egy rövid, felületesebb áttekintéséből is megállapítható, hogy bár munkaerőpiaci karrierje során elvileg bármelyik interjúalany elfoglalhatott volna vidéki állásokat is, ez a
gyakorlat nagyjából mégis a vidéki származásúakra korlátozódik. A készült interjúkban
összesen 13 interjúalany munkaerő-piaci karrierjében fordul elő vidéki állomás, de ezek közül
mindössze ketten nem vidéki származásúak. A városon felnövők tehát kis valószínűséggel
kényszerülnek vidéki állások elfoglalására.
Az is figyelemre méltó, hogy az 5 faluról városra orientálódó karrier közül 4-ben egyáltalán
nem fordulnak elő vidéki állások, azaz e karrierek az egyetem elvégzése után közvetlenül
valamelyik nagyvárosban folytatódnak. Mindössze egy esetben fordul elő az, hogy a végül
nagyvárosi munkahely fele haladó fiatal, falusi származású, diplomás interjúalanyunk
átmenetileg vidéki munkahelyen helyezkedik el. Úgy tűnik tehát, hogy a munkaerőpiac
településtípusok szerinti nagyfokú szegmentáltságával állunk szemben, e két szektort olyan
törésvonal választja el, melyen az átjárás ritka.
Az életpályák fenti tipologizálása után várható volna, hogy az egyes esetek egyéb jellemzőik
szerint is hasonlóképpen képezzenek típusokat. A részletesebb elemzés azonban más
eredményre vezetett, kiderült, hogy nem annyira a települési háttér, mint inkább az elfoglalt
állások helyszíne alapján lehet olyan karrier-típusokat megkülönböztetni, amelyek esetében az
érintettek egyéb társadalmi jellemzőik szerint is különböznek. Így elemzésünk hátralevő
részében két munkaerőpiaci karrier típus között teszünk különbséget, a vidéki karrierek és a
városi karrierek között, ezeket próbáljuk jellemezni.
1. Vidéki karrierek
Nyolc olyan interjú készült tehát, amely esetében az interjúalanyok munkaerőpiaci karrierének
összes állomása vidéken található. Ezek közül hat vidéki származású, kettő városi. E nyolc
interjú egy típusba sorolása mellet a családi háttér, az egyetemi képzés jellege, valamint a
végül elért munkahelyek jellege terén észlelhető hasonlóságok szólnak.
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Családi háttér
A vidéken karriert befutó fiatal diplomások hasonló családi, szülői háttérrel rendelkeznek.
Szüleik rendszerint alacsony képzettségűek, leggyakrabban kékgalléros munkások. (gyári
munkás, bölcsődei asszisztensnő, kazánfűtő, könyvelő, géplakatos, szövőmester)
Ritkábban középfokú végzettségű szülők is előfordulnak, ezek foglalkozása azonban kivétel
nélkül az adott településekhez kötődik.
Az alacsony státuszú és helyhez kötött családi háttérből fakadó hátrányok mellett nem kell
érvelnünk. Az erre való hivatkozás az interjúkban is ritkán fordul elő (TV – azzal magyarázza
sikertelenségét a teológiai felvételin, hogy nem volt ki segítsen neki). A némileg magasabb
státuszú családi háttér időnként tud segíteni az elhelyezkedésben, ám helyhez kötöttségükből
fakadóan leginkább helyi munkahelyek megszerzéséhez van befolyása. (tipikusan ilyenek pl. a
tanügyi helyettesítő állások)
Az egyetemi képzés jellege
Az e típust alkotó interjúalanyok jelentős számban valamilyen kevésbé hírneves egyetemet
végeztek, (a nagyváradi Sulyok István főiskola, a nagyváradi műszaki egyetem, a bukaresti
Spiru Haret főiskola jelenik meg az életpályákban). Gyakran fordul elő a távoktatási forma is,
amely mindig valamilyen munkahellyel párosul, azaz arra utal, hogy az érintettek nem
engedhették meg maguknak a költségesebb és időigényesebb nappali képzést. Az e típusba
sorolt interjúalanyok jelentős része a BBTE-n végzett, esetükben a későbbi elhelyezkedés
szempontjából fontos informális egyetemi életbe való integráltságok tűnik a szokásosnál (és a
másik típusba tartozókénál) kisebb mértékűnek. „Én azt az éjszakai diszkós életet Kolozsváron
nagyon nem éltem, itthon igen líceumban, sőt hétvégén mikor hazajöttem itthon mindig
elmentünk bulizni. Az volt nekem a baráti köröm nagyjából szanaszét volt, tehát Szentgyörgyön
meg Udvarhelyen és akkor hétvégén itthon találkoztunk. Inkább itthon mentünk el együtt mint
ott. Nem nagyon jártam. Nem is alakult ki egy olyan társaság akivel jártam volna bulizni, s
nem is nagyon jártam.” (NE)
A gyenge integráltság egyik oka lehet a román szakon végzés, ahol a magyar környezetből
érkező diákok román csoporttársaikkal nehezebben létesítenek kapcsolatot. „Nem
csoporttársaimmal, nem évfolyamtársaimmal, hanem teljesen más egyetemet végzett diákokkal
laktam.... Kintlakásban.” „Az évfolyamtársaim közül akkor sem volt közvetlen úgymond
barátaim, tehát az évfolyamtársaim közül nem került ki sok barátom...” (AE)
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Munkahelyek jellege
A vidéki karrierek leggyakrabban a szolgáltató szektorban válnak lehetővé. Ezen belül úgy
tűnik, hogy a legfontosabb foglalkoztató a tanügy. A nyolc interjúalanyból négynek a teljes
munkaerő-piaci karriere a tanügyön belüli, további kettő átmenetileg szintén dolgozott a
tanügyben. Jellemző e tanügyi karrierekre a helyettesítő tanerőkénti kezdet, gyakran már az
egyetemi képzésük alatt, nem ritkán a tanügyben dolgozó valamelyik szülőnek köszönhetően
(Alfalusi földrajztanár), vagy az iskola személyzete általi ismertségnek köszönhetően.
A nem tanügyi munkahelyek, összhangban a szakirodalomból ismert gazdasági változásokkal,
nagyrészt a kitermelő-iparhoz, azaz a primér szektorhoz kapcsolódnak, mezőgazdasági
vállalkozásnál, bányaipari cégnél, közbirtokosságnál, és kereskedelmi cégnél előforduló
munkahelyekről van szó. A konkrét munkakörök közül azonban a primér szektorhoz csak a
mezőgazdasági vállalkozó sorolható, a többiek munkakörük leírása alapján a szolgáltató
szektorhoz tartoznak: a bányaipari cégnél interjúalanyunk kereskedelmi igazgató volt, aki
jelenleg a kereskedelmi cégnél szintén kereskedelmi igazgató, a közbirtokossági alkalmazott
könyvelő.
Jellemző e karrierekre továbbá, hogy kevés munkahelyből állnak, az egy interjúalanyoknak
egy-két, legtöbb három állása volt eddigi pályafutása során.
Az összes vidéki munkahelyre elmondható, hogy bár nem sorolhatók a másodlagos munkaerőpiachoz, korlátozott előrejutási lehetőséget biztosítanak, ha lehetővé teszik azt. Ezt tanúsítják a
terveikre vonatkozó kérdésre adott válaszaik, amelyekből az derül ki, hogy előrelépési
lehetőségek hiányában nem is terveznek változást, munkahely-váltást.
„Ez egy olyan szakma, ahol nem tudom... komoly karriert nem lehet befutni, és
nincsenek ilyen lehetőségek. Maximum van egy olyan, hogy az iskolának úgymond
nevelési igazgatója vagyok, és a legtöbb amit ebben a szakmában elérhetek, hogy
néhány év múlva én legyek az igazgató. Ennyit látok. (Tervezel-e munkahelyet
váltani?) Nem. Hacsak nem leszek rákényszerítve nem.” (J.B.M, 33 éves
földrajztanár)
„Hát én csak abban látom a nagyobb kiteljesítést, hogy minél tájékozottabb
diákokat tanítson az ember és a különböző összefüggéseket meglássák az életben.
Továbbra is itt, a középiskolában, mert megélhetés szempontjából előnyös az, hogy
nem kell ingázásra fordítsam az időmet, hanem helyben vagyok.” (K.S., 29 éves
történelemtanár)
2. Városi orientációjú karrierek
Azok az interjúalanyok, amelyek az egyetem elvégzése után közvetlenül valamelyik
nagyvárosban próbáltak (előbb utóbb sikerrel) belépni a munkaerőpiacra több tekintetben is
eltérnek a vidéki karriert befutók előbbiekben bemutatott típusától. Különböznek mind
társadalmi hátterük, mind képzésük jellege, mind munkaerőpiaci karrierjük jellege alapján.
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Családi háttér
Szüleik végzettsége és foglalkozása alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az e típusba
tartozó fiatalok származási családjai a vidéki karriert befutókénál magasabb társadalmi
státuszúak. Szüleik közép és felsőfokú végzettségűek, rendszerint fehérgalléros
foglalkozásúak. Tanár, városon dolgozó tervezőmérnök, érettségizett szakmunkás, építész
almérnök, bányaipari almérnök, agrármérnök, beszerző, falusi telefonközpont-igazgató
foglalkozásokat sorolnak fel, azaz középosztálybeli háttérről van szó.
Egyetemi képzés
Általában véve e típusra az elismertebb, hírnevesebb egyetemeken való diplomaszerzés
jellemző, és úgy tűnik hogy az informális egyetemi életben is magasabb fokon integrálódtak,
intenzívebben vettek részt a diákszervezeti életben, egyetemen kívüli szakmai életben.
„Az egyetemen igen, jártam ilyen-olyan kurzusokra, előadásokra, amiket magyar nyelven
tanítottak, ilyen közgazdasági jellegű előadások. És a Romániai Magyar Közgazdász
Társaságban is járok be egy pár ilyen összejövetelre” (BZs)
„Volt nekünk egy Jurátus Körünk, ott részt vettem egy párszor ilyen képzéseken mint
magyarul ilyen terminológia órákat, vagy... volt azért élet az egyetemen kívül is...” (AE)
Munkahelyek jellege
Az e típusba tartozó munkaerő-piaci karrierek jellemzői közül a leginkább szembetűnő e
karrierek többlépcsős jellege. Legtöbb esetben az interjúalanyok 4-5 munkahelyet is
kipróbáltak, mi több, többségük eközben rövidebb ideig külföldön is dolgozott. A kipróbált
munkahelyek sora gyakran igen előnytelen állásokkal kezdődik, de az előnyösebb a
munkahelyek irányába változik, azaz e fiatalok a legtöbb esetben szabályszerűen felfele ívelő
mobilitási pályát futottak be.
„Székelyhídtól nem messze születtem egy kis faluban 1974 januárjában, ott is
nőttem fel, az elemi iskolát ott végeztem, középiskolát Nagybányán posta távközlési
szakon (...)ez egy szakmát biztosított számomra. Utána miután leérettségiztem (...)
Kolozsvárra felvételiztem a ... posta távközlésre szerettem volna bejutni, de csak
villamosmérnökire sikerült, valahogy ez nem tetszett nekem és egy év után
Kolozsvárt otthagytam. (...)Utána egy évig mint helyettes matek fizika tanár
tanítottam a szülőfalumban (...) 95-ben beiratkoztam a Nagyváradi Gábor Dénes
Műszaki főiskolára és 2000-ben végeztem mint informatikus, informatika mérnök.
Közben, mivel ilyen távoktatásban működő főiskola, addig én első szakmámnak
köszönhetően hét évig a Romtelecomnál dolgoztam Margittán. Azután a
modernizálás hátránya ... megszűntek az analóg központok meg ezáltal megszűnt a
munkaköri beosztás is úgy szép lassan az egész társaság eljött, elbocsátották. Utána
egy évig úgymond szabadúszóként táncoktatással foglalkoztam, társasági
táncokkal. Aztán, mégis legyen egy fix állása is az embernek, és helybe már
megházasodtam megnősültem, akkor kerültem ide Székelyhidra (...) Egyik
bútorgyárban mint informatikus és CNC programozó, amíg össze nem balhéztam a
főnökkel, aztán jött egy másik bútorgyár csak itt a környéken, a közelbe. Ugyanúgy
informatikus CNC programozóként, ott két évet vesztegettem el (...)... ez elmúlt év
decemberében (...) hirtelen vettem a kalapomat, akkor összebalhéztunk azt mondja
menjél ... jó én megyek. Ebben a pillanatban elmentem Váradra első interjú
felvettek, januártól Nagyváradon dolgozom egy ilyen kisebb cégnél, magán cég és
... romániai tőkével, pár tulajdonossal, pénztárgépeket forgalmazunk kicsiben és
nagyban, szóval kis ABC-nek, hiper- és supermarketeknek. Én ott egy részlegért
úgymond felelek, vagyis egy részleget osztottak rám, aminek a teljes körét azt én
kell vezessem...” (F.L., 32 éves informatikai mérnök)
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„Negyedév ősz-tavaszán két hónapon keresztül bejártam egy reklámügynökséghez,
elvileg én kellett volna, hogy reklámozzak. Nem adtam el semmit, de kapcsolatokat
szereztem. (…) Következő megoldás az volt, hogy egy másfél hónapot elmentem
biciklis kihordónak a Krónikához. Napi 15 kilométert bicikliztem ... azt hiszem
1200000 lejt kerestem. (...)
Ősszel elmentem versenyvizsgázni, na megvolt a versenyvizsgám, s azt mondták,
hogy na „daca raman locuri”, szétosztják. Szeptember elején napi rendszerességgel
megkerestem Moldovan tanfelügyelőt (...) Hat iskolában tanítottam egy évet, 20012002-ben, ami azt jelentette, hogy hétfőn volt reggel két órám az Apáczaiban,
szabadnap, utána kedden voltam egész nap, Tordán két különböző iskolában
tanítottam. Hogyha reggel fél hétkor álltam ki stoppolni, 8-9-re értem be, szerdán
volt a Báthoryban kettő, aztán a Ghibuban, csütörtököm szabad volt, és pénteken a
8.-ban volt hat órám. (...)
Elkezdtem civil szervezetekkel kollaborálni, abból kiindulva, hogy a barátnőm egy
nagy nemzetközi civil szervezetnél dolgozott. Akarva akaratlanul minden a kezembe
került, illetve olyan emberekkel kerültem kapcsolatba. (...) ki volt téve egy hirdetés,
hogy „Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Rromi angajeaza facilitator
comunitar.” Megláttam a hirdetést, megírtam ügyesen a 12-13 oldalas volt az egész
űrlap, amit ki kellett tölteni. (...) Volt a képzés, és utána kiválasztottak. Dolgoztam
nekik egy faluban itt Kolozs megyében. 2003 tavaszáig egy faluban dolgoztam
nekik, 2003-ban dolgoztam Szilágy megyében még egy faluba.(...) 2002 őszétől
2004 tavaszáig a másik Soros leányszervezetnek, az Etnikumközi erőforrások
programban dolgoztam. Két évet dolgoztam nekik Maros megyében egy településen,
csak közösségfejlesztőként. Ez alatt az idő alatt, még bedolgoztam kisebb, vagy
rövidebb ideig a Constient-nek, Alinának a tanácsadó cégébe (...)
…Botosani-al megnyerték (a licitet), oda kellett költözni. 2003 októberétől 2004
magyar húsvétig ott laktunk (…) 17 hónapos szerződés. (...) Most ugrott be ez a
moldvai, Chisinou-i szerződés, amely úgy presztízs, cv és anyagilag is messze
másabb, nemzetközi. (...) ...azt hiszem, hogy Kolozsvár kezdett kicsike lenni
számomra, kokettálok olyan ötletekkel, hogy Bukarest fele menni és annak ellenére,
hogy azt mondtam, hogy nem szeretek úgy dolgozni, hogy valakinek eladjam
magam.” (Sz.I., 28 éves közösségfejlesztő)
A rossz állomásokkal kezdődő többlépcsős munkahelyi karrierek eredményeként az e típusba
tartozó interjúalanyok jelenleg az elsődleges munkaerőpiachoz tartozó, előnyös munkahelyeket
foglalnak el. Ennek tudatában vannak, munkahelyükkel sok szempontból elégedettek. Ennek
ellenére szinte kivétel nélkül további munkahelyváltásokat terveznek. A terveikről való
szövegrészekből az is kiderül, hogy a munkahelyekkel kapcsolatos elvárásaikban igen fontos
helyen van a végzett munka változatossága. E ponton tehát úgy tűnik, hogy a karrierek
kielégítő magyarázatához el kellene hagynunk a szociológiai területét, és azt
személyiségjegyekkel kapcsolatos tényezőkkel kiegészítenünk.
„Az az igazság, hogy kocsi egyfolytában a seggem alatt volt, oda mehettem, ahova
akartam, s ha akartam hazajöttem hétközben is, nem volt baj (...)olyan is volt, hogy
száz ember volt alám rendelve...” (M.I., 28 éves almérnök)
“Hát, hogy is mondjam. Így egy normális fizetés, nem mondhatom azt sem, hogy túl
sok, de azt sem, hogy kevés. (…)mondhatnám, hogy egyáltalán nem vagyok
elégedett, mivel egy olyan munkahely, ami egy idő után nagyon rutin, nagyon
gépesített. Tehát az ember egy idő után gondolkozik, hogy géppé váli, ugyan azokat
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a procedúrákat kell újra és újra alkalmazni. És egy idő után tényleg nem igényel
semmi féle vagy nagyon kevés intellektuális megerőltetést. (…) Persze, tervezek
munkahelyet váltani, viszont nem hiszem, hogy szeretném folytatni, amit most
jelenleg csinálok.” (B.Zs., 26 éves közgazdász)
„...mivel én a perspektívában gondolkodok, ezért nem mondom, hogy olyan nagyot
dobbantott az én zsebemen, de megérte, így is megérte, tehát több a fizetésem, de
nem ez volt a prioritás. (...) most jelenleg mivel én még tanuló stádiumban vagyok
ez nekem megfelel. De majd úgy gondolom, hogy sem szakmai szempontból, sem
anyagi szempontból egy idő után nem lesz megfelelő. (...) nem fogok innen
nyugdíjba menni mindenesetre.” (A.E., 26 éves jogtanácsos)
„Ez már elég normális ez a bér a végzettségemhez képest, vagy az elvégzett
munkához képest (...) de el tudnék még többet is fogadni, az álmaim
megvalósításához ez még kevés. ...meg van a lehetőség a továbbfejlődésre, ebben az
irányban mint ami a cég profilja és igyekeznék még amellett ha az időm engedi,
vagy engedné más irányvonalakat is továbbfejleszteni aminek jövőjét látom.
Informatika, programozás terén, bizonyos programozói nyelvek elsajátítása
továbbfejlesztése. Hogy nem csak azt mondom, hogy ehhez értek, hanem ehhez és
ehhez és ehhez is értek.” (F.L., 32 éves informatikus)
5. Jövőtervek a pályaorientációban, vállalkozói hajlam.
A tanulmányrészben a fiatal diplomások munkaerő-piaci, karrier perspektíváját írjuk le,
valamint azt vizsgáljuk, hogy a vállakozói hajlam, illetve a konkrét vállakozás alapítás milyen
szerepet játszik a szakmai előremenetelben. Kutatásunkban a következő kérdésekre keressük a
választ: milyen kilátásai, lehetőségei vannak a szakmában, tervez-e munkahelyet váltani,
hogyan gondolja önmaga továbbfejlesztését szakmailag, tervez-e külföldön munkát vállani,
gondolt-e arra, hogy szakmájában vállalkozást indítson és milyen erőforrásokra lenne szüksége
ezen változtatásokhoz?
Kiinduló hipotéziseink a következők voltak:
- A szakmai perspektíva, illetve az előremenetel összefügg az eddigi karieruttal. A
különböző karriertípusoknak (lásd Iellatchitch–Mayrhofer–Meyer, 2001) megfelelően,
különböző jövőtervek és stratégiák jelennek meg akkor, amikor az egyének saját szempontból
mérlegelik munkaerő-piaci lehetőségeiket. A sikeres karrier biztosítja a további fejlődést,
lendületet ad és újradifferenciálja a célcsoportbeli fiatalok szakmai jövőterveinek
kidolgozottságát is.
- Az önfoglalkoztatás, valamint a saját vállalkozás alapítás gyakran az alkalmazotti
státus alternatívája. Az emberek két dolog miatt dolgoznak munkahelyükön: motiváltak és
rákényszerültek. Bár a két tényező különböző súllyal, de együtt szerepel (Bakacsi 1999). Ezzel
szemben a vállalkozói státus, adott esetben akár kényszervállalkozás is, más motivációs
rendszer és érdekérvényesítés mentén érhető tetten, nagyobb szabadságot biztosít az
alkalmazotti státussal szemben, valamint plusz erőforrásokat is igénybe vesz (pl. tőke).
- A külföldi munkavállalási-, valamint a rövid távú munkahelyváltási szándék inkább
azon fiatalok jövőterveiben jelenik meg erőteljesebben, akik alacsonyabb presztízsű
szakmákban dolgoznak, valamint elégedetlenek jelenlegi állásukkal olyan motivátor faktorok
hiánya miatt, mint a fizetés, munka tartalma és érdekessége, jó munkahelyi légkör,
karrierlehetőségek, informáltság stb.
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5.2. Szakmai perspektívák az Iellatchitch–Mayrhofer–Meyer (2001) karriertípusok szerint
Az általunk vizsgált diplomás fiatalok többségének karrier-perciepciójáról általában
elmondható, hogy az előrejutást nem feltétlenül a magasabb rang jelenti, hanem a személyes és
szakmai fejlődés, az újabb és érdekesebb feladatok elvégzése, amely által elkerülhető a rutin.
A hagyományos, szervezeti karrierrel rendelkező fiatalok – mint például a tanárok, orvosok,
főleg a kisebb településeken a közigazgatásban alkalmazott közgazdászok, jogászok – esetében
a szakmai előmenetelt a szervezetek tervezhető lépcsőfokainak betartása, illetve az előrelépési
szabályok betartása által tervezik hosszú távon. Fontos szerepet tulajdonítanak a szakmai
vizsgáknak, fokozatoknak, amelyeknek megszerzése rendszerint nagyobb presztízsű
munkakörhöz és jobb bérezéshez vezet, anélkül, hogy különösebb kockázatok árán kellene
állást váltani.
„Most én olyan szakmában dolgozom, ahol benne van abban az úgynevezett fisa
postuluiba az állandó képzés... ma már mindenki úgy gondolkozik, hogy ha van
ilyen lehetőség, akkor meg kell csinálni, akkor amikor kell. Van véglegesítő,
kettes fokozat, egyes fokozat.“ (J.B.M.,33 éves földrajztanár)
A második csoport, a szakértők karriertípusba tartozó fiatalok szakmai előremenetele rövid
távon tervezett munkahelyváltást mutat. Lehetőségeiket állandóan mérlegelik, kockázatvállaló
attitűd jellemzi, az előmenetel szakmai kihívás számukra. A karriertervezésben megfontoltak,
gyakran használják fel előzőleg megszerzett kapcsolataikat, fő eszközük a folyamatos
informáltság, céljuk a tudástőkéjük maximális kihasználása, amely teljesítményarányos
fizetéssel is jár. A szakmai előmenetelben a formális képzésnél fontosabbnak tartják a
megszerzett tapasztalatokat.
Az önfoglalkoztatók, vállalkozók esetén, mivel kisebb vállalkozásokról beszélhetünk, a
szakmai jövőtervezés nagy mértékben függ az anyagi erőforrások meglététől, az ország
gazdasági kontextusának alakulásától. Több esetben is megjelenik az a hajlandóság, hogy a
vállalkozó vagy önfoglalkoztató státust alkalmazotti státusra váltsák, ami sok esetben
visszatérést jelentene az eredeti szakmához.
A krónikus rugalmassággal jellemezhető karrier-mezőben a fiatal diplomások jövőtervei a
legkevésbé kidolgozottak. Rugalmasság és kockázatvállaló magatartás jellemzi őket, mindig
készen állnak a lehetőségeket megragadni és a pillanatnyi szükségleteiknek megfelelően
dönteni.
„Az az igazság, hogy ... mindig valami pottyant. Nincsenek nagyon nagy terveim, hogy
na most ez meg az meg így, mert tudom, hogy amit úgy eldobtam, nagyon akartam és úgy
eldobtam a levegőbe az mindig összejött... idáig is mindig minden összejött“ (T.V.,
angoltanár)
5.3. Vállalkozói hajlandóság, a vállalkozók jövője
A szakmai jövőtervek feltárásában megvizsgáltuk a fiatalok vállalkozói hajlandóságát is. Arra
voltunk kíváncsiak, hogy a diplomások önállósodásának (és ettől való elhatárolódásuknak)
hátterében milyen motivációs narratívák húzódnak.
A vállalkozásalapítástól való elhatárolódásban eltérő magyarázatokat találtunk. A
leggyakrabban karakterológiai szempontokat emlegetnek az önállósodásról való
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elképzeléseikben, legtöbben azért utasítják el a saját vállalkozás lehetőségét, mert úgy érzik
nem rendelkeznek a vállalkozáshoz szükséges képességekkel, készségekkel.
„[Gondoltál-e arra, hogy önálló vállalkozást indíts?] Jaj nem. Hiányzik belőlem
minden ilyen jellegű tulajdonság, ami a pénz világához közelítene egy kicsit.
Teljesen elütök ettől.“ (C.E., 28 éves tanárnő)
A vállakozásalapítás lehetőségét teljes mértékben elutasítók inkább a hagyományos
szervezeti karierrel rendelkező, vállalati világban dolgozó fiatalok, akiknek a saját
vállalkozás a biztos állásról, vagy akár a szakmáról való lemondást jelentené.
A vállalkozásalapítást fontolgató, de konkrét szándékkal nem rendelkező fiatalok jelentik a
többséget. Ez a csoport felismeri a szűkebb szakmai területén rejlő lehetőségeket – főleg a
szolgáltatások piacán látnak perspektívákat – azonban inkább kerülik a kockázatot, legtöbb
esetben a megfelelő anyagi- és humánerőforrások hiányával motíválják lemondásukat.
A konkrét vállalkozói szándék (a már önállósodottakon kívül) leginkább a szakértői
karriertípusra jellemző. Ezek a fiatalok legalább hat éve végeztek és szakmájuk a jelenlegi
gazdasági-társadalmi konjunktúrában sikerszakmának számít. A saját szakterületükön
alkalmazottként már mindent elértek, a saját vállalkozásalapítás egy újabb kihívást jelentene a
számunkra, amelyet rendszerint párhuzamosan működtetének a jelenlegi állásukkal. Ehhez
megbíható társakat, jó szakértőket keresnek, aki hasonló módon sikeresek és tapasztaltak a
szakmában. Ezek az elképzelések – az esetek egy részében már konkretizálódtak is.
“Csináltunk egy csapatot, csináltunk egy céget, még a munkahely mellett s
dolgozunk egy kicsit. Éjjel-nappal nyomjuk a melót.“ (F.Á., 27 éves designer)
A fentitől eltérőan a vállalkozással rendelkező fiatalok többsége inkább kényszervállalkozó,
akinek jövőtervei bizonytalanok és vállalkozásukat bármikor felcserélnék egy biztos állással,
főleg ha ez nagyobb anyagi megbecsüléssel, magasabb szakmai státussal és nagyobb
reputációval járna. A vállalkozók további csoportját képezik a biztosnak ígérkező munkahelyen
alkalmazott fiatalok, akik mellékkeresetként vállalkoznak, de egyáltalán nem tervezik elhagyni
állásukat a vállalkozásuk egy esetleges fejlesztése érdekében.
5.4. Migrációs szándékok
Vizsgálódásunk egyik legmeglepőbb megfigyelése az volt, hogy a meginterjúvolt diplomás
végzősök körében a végleges- illetve a munkavállalási célú migrációs szándék alacsony.
Pályatörténeteikben erre ritkán tesznek utalást, rendszerint csak külön kérdésre válaszolva
fejtették ki az ezzel kapcsolatos véleményüket. A többség – ha volt is ezzel kapcsolatos
elképzelése – letett ebbéli szándékáról (az ötvenből két interjúalanynak voltak konkrétabb
elképzelései a kivándorlásról), és itthon látja a hosszabb távú boldogulás lehetőségét. A
külföldi munkavállalás, mint jövőterv része megjelenik ugyan, de kizárólag az itthoni
karrierépítés narratívájába beágyazottan, az itthoni munka ideiglenes része, ami
tapasztalatcsere vagy továbbképzés céljából történik. Ennek tömör és a megkérdezettek döntő
többségére nézve szuggesztív összefoglalása az alábbi interjúrészlet:
„Munkát vállalni nem, határozottan nem. Máshol letelepedni nem ... tehát ha
úgy adódik a helyzet például, hogy tapasztalatszerzésre el kell mennem akkor
úgy elmennék. Ha tudnám, hogy úgy megyek el külföldre, hogy az ott szerzett
tudást hazahozhatom és kamatoztathatom, akkor igen, elmennék.(V.Cs.,
hivatalnok-igazgató)
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Mivel a kérdésben mondhatni konszezus van, a migrációs szándék tekintetében a társadalmi
háttér, a korábbi élettörténeti események stb. mentén sem beszélhetünk érdemi
differenciációról. Az interjúalanyaink rövid időre (maximum egy-két évre), elsősorban szakmai
tapasztalat, ritkábban pedig az itthoni megélhetés megalapozása céljából vállalnának,
leginkább csak a szakmájukhoz kapcsolódó munkát.
Különbségek mutatkoznak viszont aszerint, hogy érvelésükben milyen szempontokat
érvényesítenek. Ezek közül a leggyakoribb a pragmatikus dimenziójú narratíva, amely a
kivándorlással járó nehézségeket és az „ott sincs kolbászból a kert” típusú toposzokat hívja elő.
“Én soha nem terveztem azt, hogy külfölre kimenjek és ott éljek. Körülöttem
mindenki csak arról álmodott, még most is sokan folyton azon törik magukat és azt
tervezik, hogy elmennek külföldre, mert itt nem lehet haladni. Na én tanárként, a
tanári jövedelem mellett ha optimista vagyok, akkor csak lehet itt is élni. Sehol sem
könnyű. Mondjuk én nem nagyon voltam külföldön, de sejtem, hogy ott sincs
úgymond kolbászból a kerítés. Tényleg nem tervezek elmenni. Így tanítani,
komolyan megszervezett keretek között szívesen elmegyek, mert ezáltal én is
fejlődhetek, de másképp semmiképpen nem mennék. Talán elmennék rövidebbhosszabb időre más-más országba, hogy tapasztaljam meg, hogy működik ott
tanítás, de nem mennék el több mint egy évre sehova.” (M.T., 28 éves angoltanár)
Az érvelések egy másik gyakori típusa hasonlóan a pragmatizmus jegyében születik, ez
azonban nem a megélhetéshez kapcsolódó szokványos, köznapi diskurzusra hivatkozik, hanem
közvetlen kapcsolatban áll a szakmai érvényesüléssel. A gazdasági előnyméricskélés helyett itt
markánsabban a karrier-szempontok érvényesülnek és egy reflektáltabb vélemény formájában
fogalmazódnak meg. Ezek leginkább olyan személyek szájából hangzanak el, akik nagyobb
külföldi munkavállalói vagy tanulmányi tapasztalatokra tettek szert.
„Én őszintén nem tervezek. Mondjuk, mivel voltam Belgiumban, dolgoztam
konkrétan három hónapot, azt mondhatom, hogy nagyjából tisztában vagyok az
ottani körülményekkel és nem igazán szeretnék elmenni B-ról vagy a vidékről, vagy
egyáltalán az országból. Tehát nincs, legalábbis én azt láttam, hogy nem igazán
van olyan nagy különbség az ottani és az itteni munka között. Itt is jelen pillanatban
már adottak a lehetőségek, tehát minden, amit ott tudnak nyújtani itt is megvan.
Hogy anyagilag kevesebb a fizetés, csak mondom nem lehet egy-az-egyben
hasonlítani. Tehát vannak olyan dolgok, amit itthon... tehát ott egy fizetés soknak
tűnik euróban és itthon kevesebb, de viszont ott vannak dolgok, amik sokkal
drágábbak. Tehát relatív a viszonyítás.” (G.K., 33 éves, kereskedelmi igazgató)
“Nem. Én már valamennyit dolgoztam is, körülbelül tudom miről van szó, tudom,
hogy többet lehet keresni, de a szakmám az nem olyan, hogy külföldön lehessen
dolgozni vele. Magyarországon lehetne, lehetett volna is. Ezelőtt néhány évvel
valamelyik kerületnek a polgármesterével egy társaságban voltunk és mondta, hogy
pont van egy olyan iskola, ahol szükség lenne földrajz tanárra és zene tanárra. És
ad szolgálati lakást és mindent. Aztán a feleségemmel egy egész hetet
gondolkoztunk. Nagyon rossz egy hét volt, és belegondoltam milyen lenne, hogy
menne, és nagyon megnyugodtunk mikor kimondtuk a nemet.” (J.B.M., 33 éves
földrajztanár)
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Ebben az interjúrészletben előbukkan egy további szempont is, amit röviden biztonságnarratívának neveztünk el. Ezek az interjúalanyok a kitelepedésről a biztonságosabb itthoni
élet reményében mondanak le. Nem kívánnak kockáztatni, különösen akkor nem, ha a migráció
nemcsak őket, hanem a családjukat is bizonytalanságba sodorná. Ez a típusú érvelés leginkább
a konszolidálódott karrierperspektívákkal és egzisztenciális helyzettel rendelkező, rendszerint
családos vagy több éve tartó párkapcsolatban élő fiataloknál fordul elő. A szakmai szempontok
itt másodlagosak.
„Olyan vagyok, hogy szeretem tudni, hogy mi van előttem, szeretem ezeket a
dolgokat szépen ott, én rendszer szerető vagyok mindenben. Ez egy kicsit is ez miatt,
de szeretem, hogyha látom magam előtt azt a jövőt. Nem voltam soha az a típus,
aki, ahogy az előbb is említettem a külföldre való kitelepedést. Más belevágott úgy,
hogy elment egy batyuval a kezében és azt sem tudta, hogy mire megy. Én soha nem
lettem volna erre képes. Én mindig a biztonságot szerettem és sokkal többre
értékelem minta a bizonytalanságot, a kockázatos jövőt, mondjuk.” (Sz. I., 34 éves
mérnök)
“Igen. Elmennék ha nem ragaszkodnék ilyen nagyon a családomhoz. Abból is az
öregekhez, a nagyszüleimhez. Már csak kimenni dolgozni, tehát úgy, hogy egy
időszakos munkát vállalni sem megyek el, mert nagyon félek, hogy mire visszajövök
nem találom itt őket. És nem vagyok hajlandó elmenni az öregjeim miatt, akik
nekem nagyon sokmindent megtanítottak és olyan csodálatosan neveltek a szüleim
mellett, vagy még rajtuk is túltettek, nem hiszem, hogy elmennék, emiatt. Ha arra
gondolok, hogy én vagyok egyedül, és nem köt semmi ide, akkor elmennék,
föltétlen... És igazán akármennyit sírhatunk de nem olyan elesett vidék ez. Annyi
fele jártam, és amikor az ember bemegy egy ilyen kékre festett ledöngölt földű
zsellér házba, és arra gondol, hogy itthon a Székelyföldön milyen falusi
parasztházak vannak, akkor mi még olyan nagy bajban nem vagyunk, még akkor is,
ha ilyen kevés fizetésért kell dolgozni.” (L.K., 25 éves történelemtanár)
A honvágytól való félelem és az itteni élet szeretete, a szülőföldhöz, az itthoni emberekhez
való reflektálatlan ragaszkodás is gyakran előbukkan az itthon-maradásról szóló érvelésekben:
„Nem, mondjuk nem szeretnék. Hosszú távon még nem tudom elképzelni, jó hogy
nagyon szeretek utazni látni, menni egy két hónapot valahol tölteni, de így hogy ott
élni, külföldön élni, nem. Szóval én ragaszkodom az itteni helyekhez, tehát maga a
vidék nagyon tetszik, a kultúra nagyon tetszik, az itteni, az emberek tetszenek,
megszoktam őket, szeretem őket, ismerem őket, ismerem mentalitásukat, stílusukat
és úgy idegenkedem mástól. Szeretem megismerni a másféle mentalitást, de úgy
hogy ott élni úgy egyelőre nem, nem. (Sz. Gy., 29 éves állatorvos)”
“Nem, sok lehetőségem lett volna külföldre menni, de egyikkel sem éltem, míg
egyetemista voltam, nagy volt az Amerika láz, mindenki Amerikába akart menni.
Sok barátunk el is ment, sőt kint is maradt… hát nem tudom, meg nem bántam meg
hogy nem mentem, aztán mikor hazajönnek, akkor meglátjuk, hogy miről maradtam
le. Akkor lehet, hogy bánni fogom. De a jövőre gondolva meg sem fordul a fejembe,
hogy kimenjek. Meghalnék a honvágytól. (K.Zs., 26 éves pénzügyi hivatalnok)
A kivándorlásról szóló köznapi diskurzusok egyik leggyakoribb eleme a negatív
megbélyegzettséggel szembeni undor, amire a fiatal diplomások esetében is bőven találunk
példát.
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„... talán egyedüli ország ahova kimennék, vagyis ahova ki szerettem volna menni
egyetemi évek alatt, csak nem kaptam vizumot, az Amerika. Tehát azért, hogy
elmenjek Magyarországra és azt mondják nekem, hogy bűdös oláh, vagy elmenjél
Németországba és ott is mit tudom én mi legyél, meg ilyenek, minek? Szerintem
Romániában aki akar dolgozni, az szerintem igazán itt is tud jó állásba kerülni vagy
jó fizetést keresni, vagy itt is fel tud mutatni valamit, ha, ez egy nagyon nagy ha,
hogyha akar dolgozni. (V.A.T., 34 éves gépészmérnök)
„Végülis tökmindegy, hogy mi a motivációja az embernek, a végeredmény számít.
Nekem volt egy motivációm és lehet, hogy gurulni fogsz a röhögéstől, és meg is
értem és tedd meg nyugodtan. Szóval, nekem volt egy... lehet, hogy kisebbségi érzés
is Magyarországon. Hát én nagyon sokat szívtam az miatt, mert erdélyi voltam.
Gondolom ezt sokan elmondták és megtörténik, éppen ezért rühellem őket, s ahol
tudok beléjük szúrok. Tehát most már vagyok annyira, megnőttem annyira, hogy ezt
érezhetően megtudom csinálni, mert lehet, hogy meghallgatják a véleményemet
bizonyos körökben... Én tulajdonképpen az egészet arra alapoztam és azért
csináltam mindig valamit, hogy ne kelljen szégyenkeznem azért, mert nekem nincs
ez meg az meg amaz. Magyarországon nagyon sokat adnak az ilyen külsőségekre,
eszméletlenül. Státusszimbólum, ilyen dolgok.” (M.A., 31 éves közgazdász)
Végül pedig az előzőekhez képest sokkal riktábban és rejtettebben bukkan elő helyenként a 90es évek nyilvános kisebbségi diskurzusának legnépszerűbb eleme, amit megmaradásnarratívaként tart nyilván a szakirodalom. A fiataloknál viszont ez nem egy – a közösség
egészére vonatkozó – normatív üzenetként fogalmazódik meg, hanem inkább egyéni,
személyes imperatívuszként.14
“Nem. Nem… Abszolút nem akarok én külföldre elmenni. Se elmenni, se munkát
vállalni. Semmit. Inkább itt kéne dolgozni. Itt van sok tennivaló. Ha itt sikerül
megcsinálni, aztán… majd ha lesz alkalmazottam azt dolgoztatom külföldnek, de én
nem.” (B.G., 24 éves informatikus)

14

Nem csak módszertani érdekesség, hogy a megmaradás- és küldetés-diskurzus elemei nem annyira az egyéni
interjúk, mint inkább a fókuszcsoportos beszélgetések során jöttek elő. Ez egy legitimnek tartott narratívaként
van jelen a romániai magyar társadalomban, része azoknak a kollektív reprezentációknak amelyek könnyedén
előhívhatók egy csoportos beszélgetés alkalmával.
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5.2

Szlovákiai magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási
igényei
Lampl Zsuzsanna
1. A minta jellemzése
Szlovákiában 30 interjú készült. Az interjúalanyok valamennyien megfeleltek az
alapkövetelménynek, tehát 5-10 éve végezték egyetemi tanulmányaikat.
Az interjúalanyok az alábbiakban feltüntetett mutatók szerint a következőképpen oszlanak meg:
Nem – 14 férfi és 12 nő, tehát a minta nemek szerint kiegyensúlyozottnak tekinthető. Négy
esetben nem derült ki a beszélgetésből az interjúalany neme.
Kor – az interjúalanyok kora 26 és 35 év között mozog.
Régió – az interjúalanyok többsége, összesen 19 személy a nyugat-szlovákiai kerületben él
(nagyrészt onnan is származik), tizenegyen a kelet-szlovákiai kerületben. A közép-szlovákiai
kerületből nem sikerült interjúalanyt szerezni.
A szülők iskolai végzettsége – három interjúalany az idevonatkozó kérdést inkább a származás
szemszögéből közelítette meg. Közülük egy azt válaszolta, hogy parasztcsaládból származik,
kettő pedig azt, hogy munkáscsaládból. Az interjúalanyok döntő többségének szülei iskolai
végzettségük alapján három csoportot alkotnak:
a) vegyes iskolai végzettségűek – vagyis az apa és az anya iskolai végzettsége eltér egymástól.
Ezen belül a legkülönbözőbb kombinációkkal találkozunk, az alapiskolai végzettségtől az egyik
oldalon és a felsőfokú végzettségtől a másik oldalon, egészen a középfokú és felsőfokú
végzettséggel rendelkező szülőpárokig. További kombinációk mutatkoznak a szülők neme
szerint, azaz attól függően, hogy az anyának vagy az apának van-e alacsonyabb, illetve
magasabb iskolai végzettsége.
b) középiskolai végzettségűek
c) felsőfokú végzettségűek – azaz értelmiségi szülők
A szülők iskolai végzettsége szempontjából 6 megkérdezett értelmiségi szülők gyermeke, a
többiek – leszámítva a 2 munkás-, illetve az egy parasztcsaládból származót – nagyjából azonos
arányban vegyes és középiskolai végzettségű szülők gyermekei. Az interjúalanyok
háromnegyede tehát első generációs értelmiségi.
Az oktatás nyelve – a beszélgetések során felmerült a kérdés, hogy milyen nyelvű oktatási
intézményeket látogattak az interjúalanyok, konkrétan milyen nyelvű óvodába, alapiskolába,
középiskolába és egyetemre jártak. A megkérdezettek a vizsgált szempontból három eltérő
nagyságú csoportot alkotnak:
a) A legkisebb csoportot azok képezik, akik elejétől a végéig, azaz a bölcsődétől/óvodától
az egyetemig szlovák/cseh oktatási nyelvű intézményeket látogattak. Két ilyen
interjúalany van. Az egyiknek szlovák az édesanyja, s ő maga később Prágába járt
egyetemre. Ugyanakkor szavaiból kiderül, hogy a szlovák tannyelvű óvoda és
alapiskolai alsó tagozat tanítási nyelvét tekintve valójában nem is volt igazán szlovák.
„Volt egy szlovák alsó tagozat és egy magyar alsó tagozat. Sajnos, az történt, hogy mivel a
cigányság magyar iskolába adta a gyerekét, a magyarság szlovák tagozatra, sajnos. Az óvoda is
kétnyelvű volt, de mivel magyar falu volt, a gyerekek magyarul beszéltek egymással a szünetben,
sőt még az órán is. A tanító nénik is olyan szinten voltak szlovákból, hogy a gyerekek sokszor
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jobb szinten voltak, tehát ilyen szempontból nem veszélyeztetett az asszimiláció, viszont a
magyarságtudatot gyöngítette, hogy nem volt külön megerősítve, hogy mi magyarok vagyunk”
(33 éves, teológiát végzett férfi, Kelet-Szlovákia).
A szlovák óvodát illetően egy másik interjúalany is hasonló tapasztalatról számol be (ő viszont
iskolai tanulmányait már magyar nyelven folytatta):
„Krasznahorkán, ahol gyerekkoromban laktunk, nem volt magyar óvoda, csak szlovák. Ezért
szlovák nyelvű óvodába jártam, de az óvónők magyar anyanyelvűek voltak, voltak kedvenc
óvónénik, de ők sem bírták az államnyelvet.”(33 éves, pedagógiát végzett nő, Kelet-Szlovákia)
b) Ugyancsak ketten vannak, akik elejétől a végéig magyar oktatási nyelvű intézményeket
látogattak.
c) A többség iskoláztatása során egyszer váltott oktatási nyelvű intézményt. Az iskolai
életút oktatási nyelv szempontjából történő vizsgálatának tehát ez a legjellemzőbb
mintája az interjúalanyok körében. Ők magyar nyelven tanultak egészen az érettségiig,
majd szlovák oktatási nyelvű egyetemet végeztek.
„Nem merülhetett fel szlovák alapiskola. Annak mi értelme, a gyerek még hülyébb lesz, aki a
saját anyanyelvén sem képes, arról miért gondolják, hogy egy más nyelven még jobban meg fog
tanulni. (…) Ha akarsz valamit tanulni az életben, azt úgyis megtanulod.”(közgazdaságtant
végzett férfi, Kelet-Szlovákia)
Hova jártak egyetemre – ugyancsak három csoport különíthető el:
a) Szlovákiában jártak egyetemre – 24 interjúalany
Ebből tizenöten Pozsonyban, öten Nyitrán, hárman Kassán tanultak, egy interjúalany pedig
Nagyszombatban. A Kassán végzettek a Műszaki Egyetemre jártak, a volt nagyszombati diák
pedig a Nagyszombati Egyetem közegészségügy szakán szerzett diplomát. Nyitrán ketten az
Agráregyetemre jártak, egy személy magyar-történelem szakra, ugyancsak egy megkérdezett
európai ismeretek szakra (mindketten a Konstantin Egyetemre), egy pedig távoktatásban
régiófejlesztő-közgazdászi Bc. képesítést szerzett, nem derül ki, hogy melyik egyetemen.
A Pozsonyban végzettek között van három közgazdász, három műszaki szakember, két jogász,
továbbá van orvos, színész, pedagógus, informatikus, menedzser, akik a szakmájuknak
megfelelő egyetemeken tanultak.
b) Magyarországon végezték felsőfokú tanulmányaikat – 4 interjúalany
Három pedagógusról van szó, mindhárom nő és egy informatikusról, aki férfi. Két pedagógus az
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, a harmadik a sárospataki Comenius Tanárképző
Főiskolán végezte tanulmányait, – közülük ketten távoktatásban - majd a főiskolai diploma
megszerzése után még két évet tanultak a nyitrai Konstantin Egyetem Pedagógiai Karán, ahol
egyetemi diplomát szereztek. Az informatikusról nem derül ki melyik főiskolára járt.
c) Csehországban tanultak – 2 interjúalany
Az egyik megkérdezett Brünnben (Brno) végzett műszaki tanulmányokat, a másik a prágai
Evangélikus teológiára járt.
Pályamódosítás – az interjúalanyok egynegyede változtatott pályát, a többiek eddigi szakmai
életük során a tanult szakmában tevékenykednek. A pályamódosítók közül négyen műszaki
egyetemet végeztek (jelenleg régiófejlesztéssel foglalkoznak, illetve az állami szférában
tisztviselői funkciókat töltenek be), egy közegészségügyet (informatikával foglalkozik), egy
mezőgazdasági mérnöknő pedig magáncégnél titkárságvezetői posztot tölt be.
Migráció – a nemzetközi migráció egyáltalán nem jellemző, hiszen csupán egyetlen
interjúalany dolgozik külföldön (Bécsben számítástechnikai cégben számítógépes játékokat
tervez). Igazából belső migráció sem létezik. Ehhez a problémakörhöz majd még később
visszatérek.
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Munkahelyek száma – a megkérdezettek nagyjából fele első munkahelyén dolgozik, a többiek
egy-három munkahelyet próbáltak ki. Időközben ketten munkanélkülivé is váltak, majd újra
sikerült elhelyezkedniük, egy interjúalany pedig jelenleg újra munkanélküli. A váltást egyetlen
esetben sem a munkaadó kezdeményezte, hanem a munkavállalók, vagyis az interjúalanyok.
Döntésüket a következőkkel indokolták: alacsony fizetés, rossz munkahelyi légkör, nem kapott
lehetőséget a továbbfejlődésre, nem használták ki a képességeit, jobb ajánlatot kapott. A
munkanélküliek közül az egyik egészségügyi okok miatt nem tudott az egyetem befejezése után
munkába állni, a másik „két szék között a földre esett”, ui. feladta a munkahelyét egy másik
ajánlat miatt, amelyből aztán nem lett semmi. Amint azonban említettem, végül is
mindkettőjüknek sikerült elhelyezkedni. A beszélgetés készítésekor is munkanélküli
interjúalany azért nem dolgozik, mert a rendelkezésére álló munkahelyek közül egyik sem
tetszett neki. Jelenlegi helyzetével nem kimondottan elégedett, de az sem mondható, hogy
tragikusan fogná fel.
Jelenleg betöltött munkahelyi pozíció – az interjúkból – egy kivételével - kiderül, hogy
jelenleg milyen tevékenységet folytatnak a megkérdezettek. Munkaerő-piaci pozíciójukról is
kapunk információt, ám nem minden esetben állapítható meg, milyen beosztásban dolgoznak.
Azt tudjuk, hogy van 8 vállalkozó, 18 alkalmazott és egy munkanélküli. Az alkalmazottak közül
jelenleg egy gyermeknevelésin van. Feltehetőleg a legtöbben beosztottként működnek, három
vezetői pozícióban, három interjúalanyról pedig nem derül ki egyértelműen, hogy vezetői vagy
beosztotti pozícióban vannak-e.
Önreflexió a karrierre és sikerre nézve – az interjúalanyok karrier-értelmezéséhez a
későbbiekben még visszatérek. Ezúttal csupán három, mondhatni alapkérdésre keresem a
választ: mi számukra a siker mércéje, elégedettek-e eddigi életükkel, szakmai pályafutásuk
eddigi alakulásával és ha újra kezdhetnék az életüket, mit változtatnának rajta.
1. Mi a siker, ki nevezhető sikeresnek
Az interjúalanyok sikerértelmezése egy általános sikerképtől a siker konkrét formákban való
megnyilvánulásáig terjedő skálán mozog. A siker legáltalánosabb szinten történő értelmezése az
elégedettséggel áll szoros kapcsolatban, mégpedig kettős értelemben: egyrészt a siker
előfeltétele az elégedettségnek, másrészt a siker olyannyira nem választható el az
elégedettségtől, hogy szinte azonos vele. Ily módon tehát nemcsak az elégedett, aki sikeres,
hanem már önmagában az is siker, ha valaki elégedett. „Az a sikeres, aki elégedett, mert aki
nem ér el semmit, az is mondhatja magát sikeresnek, ha boldog”.(26 éves, műszaki egyetemet
végzett nő, Kelet-Szlovákia)
A megkérdezettek többsége a sikert a munkaszerűen végzett tevékenységek függvényében
értelmezi. Ennek több oka lehet. Mivel a beszélgetések fő témája a szakmai karrier, az adott
interpretációs kereten belül nyilvánvaló, hogy elsősorban szakmai sikerre gondolnak. További
okként szerepelhet az életkor: fiatalon, néhány évvel az egyetem befejezése után természetes,
hogy a szakmai érvényesülés prioritásként lép fel, főleg akkor, ha emberi kapcsolatok szintjén
egyenesbe kerül az ember. S úgy tűnik, ezen a téren az interjúalanyok nagyrészt már
megtalálták számításaikat, hiszen többségük házas, vagy legalábbis állandó partnerkapcsolatban
él. Harmadik okként felmerül, hogy épp a szakmai érvényesülés és az ezt lehetővé tevő munka
az abszolút fontosságú önmegvalósító tényező az életükben, minden más háttérbe szorul. Az
egyik megkérdezett (közgazdaságtant végzett nő, Kelet-Szlovákia) például elmondja, hogy
esküvőt terveznek a partnerével, aki külföldön űzi a saját szakmáját, s ez továbbra is így marad.
Ő nem fog elmenni a leendő férjéhez külföldre, hiszen jó állása és vezető pozíciója van, de a
férje sem fog hazajönni. „Tudom, hogy furcsa, de nekünk jó így”, mondja.
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A beszélgetésekből nem mindig lehet „kipreparálni” az okokat. Feltehetőleg mindhárom
szempont – s természetesen sok más is - szerepet játszik abban, hogy oly sokan összekapcsolják
a sikert és a munkát.
S miben nyilvánul meg az így értelmezett siker? Elsősorban abban, hogy az ember azt csinálja,
amit szeret, tovább tud fejlődni, vannak kitűzött céljai, stratégiái és meg is tudja őket valósítani.
Néhányan ezt így fogalmazták meg:
„Az a sikeres ember, aki szereti a munkáját, s aki azt csinálja, amit szeret és úgy tudja csinálni,
ahogy szeretné és meg van magával elégedve.”(28 éves, logisztikát végzett nő, Kelet-Szlovákia)
„Vannak céljai és igyekszik maximálisan dolgozni, hogy ezeket rossz dolgok felhasználása
nélkül érje el. Ha ez sikerül, akkor sikeres.”(35 éves orvosnő, Kelet-Szlovákia)
„Vannak bizonyos céljaid, terveid és azt tudod teljesíteni, látod azt, hogy előremész, fölfelé
mész, továbblépsz, van hova továbblépned…”(30 éves, pedagógiát végzett férfi, NyugatSzlovákia)
Az említett sikerértelmezéseken kívül még további kettő jelenik meg a beszélgetésekben. Az
egyik a sikert az emberi kapcsolatok meglétével és minőségével méri, vagyis az minősíthető
sikeresnek, akit szeretnek, akinek jó emberközi kapcsolatai vannak. Amint a következő
beszélgetésrészlet is bizonyítja, itt nem kimondottan a kapcsolati tőke fontossága kerül előtérbe,
hanem az érzelmi-lelki kötődések dimenziója: „Sikeres, akit szeretnek az emberek, a kollégái,
aki minél több emberrel érteti meg magát, aki premierről premierre bizonyít, nem ég ki, és
fontos neki az emberi kapcsolat.” (30 éves színésznő, Nyugat-Szlovákia)
„A siker nem is az, amit az iskolában megtanulunk, hanem az emberi kapcsolatok és hogyan
tudunk egymással kommunikálni”.(33 éves, agráregyetemet végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
„Főleg nem a munkára gondolok, hanem aki mögött van egy biztos családi háttér, egészséges,
és ehhez még jön a munka, amit szeret, kedvvel csinál és ideális esetben meg is fizetik érte”. (28
éves, közgazdaságtant végzett nő, Nyugat-Szlovákia)
„Sikeres, akinek van szép, jó családja és el tudja tartani a családját”.(28 éves, menedzsmentet
végzett személy, neme nem derül ki, Nyugat-Szlovákia)
„Nemcsak az a sikeres, aki anyagilag befutott, mert ennek a sikernek nagyon sokszor a
kapcsolatok és a család elhanyagolása az ára, nem beszélve az élet kiegyensúlyozottságáról,
hogy az ember látja, hogy az élet nemcsak addig tart, hogy ráteszik a szemfedelet és vége,
hanem annak, amit élete folyamán letett az asztalra, lesz gyümölcse, lesz következménye”. (33
éves, teológiát végzett férfi, Kelet-Szlovákia)
Előfordul, hogy a siker mércéjeként a kézzelfogható javak szerepelnek. Ebben az értelmezésben
az a sikeres ember, akinek mindene megvan, amire szüksége van. Ilyen lehet például a „nagy
ház, Armani öltöny”.
Végezetül egy rövid megjegyzés a siker erkölcsi vetületéről. Az egyik fentebb idézett
beszélgetésrészletben az interjúalany utal arra, hogy szerinte az a siker, amikor valaki
tisztességes úton tudja elérni a céljait. Még két esetben merül fel a siker és a tisztesség kérdése.
Az egyik megkérdezett jelzi, hogy a siker és a tisztesség nem igazán járnak kéz a kézben: „ a
sikeres ember az jó ember, de nagyon kevés jó és sikeres emberrel találkoztam, a pénz
deformálja a jellemet” (30 éves, építészetet végzett férfi, Nyugat-Szlovákia). A másik receptet
is kínál egy kis mindennapi szélhámosságra: „merésznek kell lenni és okosnak kell tűnni, ha
nem is vagyok okos, ha nem is tudom, akkor legalább úgy teszem magamat, hogy tudom, és ez
nagyon sokat segít” (közgazdaságtant végzett nő, kora nem derül ki, Kelet-Szlovákia). Azt is
hozzáteszi, hogy számára inkább a magát kivágni tudó munkaerő jön számításba, mint az okos,
de esetleg szerényebb fellépésű, „mert ez ilyen munkahely” (kisvárosi turisztikai irodáról van
szó).
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2. Elégedett-e saját helyzetével, eddigi életével?
Kellemes leírni: a megkérdezettek két személy kivételével elégedettek. Persze az
elégedettségnek is vannak fokozatai, árnyalatai. Az interjúalanyok tudatosítják az elégedettség
viszonylagosságát. Ebből kifolyólag vannak, akik elégedettek, mert a környezetükben élőkhöz
képest jobb helyzetben érzik magukat, de vannak részben elégedetlenek is, akik ahhoz
viszonyítanak, amit még nem értek el.
„Még sok a javítanivaló, de még csak a karrierem elején tartok”. (29 éves, jogot végzett nő,
Nyugat-Szlovákia)
„Sose vagyok elégedett se magammal, se a helyzetemmel, mindig igyekszem fejleszteni
magamat, megtanulni új dolgokat”. (31 éves, közegészségügyet végzett férfi, NyugatSzlovákia)
S természetesen vannak, akik mindentől függetlenül elégedettek.
Mindent összevetve, a többség elégedettnek érzi magát, megtalálta helyét a világban, illetve
függetlenül attól, hogy a jövőben többre vágyik, el tudja fogadni jelenlegi helyzetét.
„Elégedett vagyok. Amennyi van, annyit az ember beoszt és megpróbálja a legjobban
kihasználni”.(26 éves, műszaki egyetemet végzett nő, Kelet-Szlovákia)
„Elégedett vagyok, de van bennem kicsit bizonytalanság, hogy ha megvesszük azt a házat, az
egy fizetést elvisz. Hogyan fogunk egy fizetésből élni harminc évig öten… Másik oldalon meg
nem kell ennyire belemélyedni, mert belevágtunk már meredekebb dolgokba is”.(33 éves,
pedagógiát végzett nő, Kelet-Szlovákia)
„Nem szenvedek semmiben hiányt, megvan mindenem, nekem ez bőségesen elég. A
boldoguláshoz kell stabil állás, család”. (30 éves, műszaki informatikát végzett férfi, KeletSzlovákia)
„Elégedett vagyok, mert amit elértem, a saját erőmből értem el”.(33 éves informatikát végzett
férfi, Nyugat-Szlovákia)
Ketten kimondottan boldognak érzik magukat. Az egyik ezt egyszerűen leszögezi „boldog
vagyok és boldog akarok lenni, ez a lényeg”. A másik egy kicsit bővebben is kifejti:
„Boldog vagyok itt, kielégít a munkám, jó szerepeim vannak, kisebb-nagyobb. Ha kicsi, akkor
azért örülök, hogy többet lehetek a fiammal, ha nagy, akkor azért, mert kihívás, tehát mind a
kettő megfelel. Az ember annak örüljön, amije van, és ne azon sopánkodjon, amije nincs”.(30
éves színésznő, Nyugat-Szlovákia)
Említettem, hogy ketten elégedetlenek, de nem is annyira az életükkel általában, hanem az
anyagi körülményeikkel. Az egyik lelkész, a másik pedagógus. A lelkész Kelet-Szlovákiában él,
felesége már hosszabb ideje munkanélküli, három gyermekük van, mellékállásuk nincs. „Ezt a
hivatást nem mondanám sikeresnek, ha nem az lenne a gyakorlat az egyházban, hogy a
gyülekezet állja a lelkész rezsiköltségeit, akkor bizony nem tudnám végezni ezt a hivatást, akkor
munkahelyet kellene váltanom, csak a szabad időmben tudnám ezt a hivatást végezni”.
A pedagógus Nyugat-Szlovákiában él, „több lábon” áll felesége szintén dolgozik, saját lakásuk
van egy kisvárosban. „Egyik napról a másikra élünk, amit ketten megkeresünk, az el is fogy”.
3. Ha újra kezdené az életét, megváltoztatna-e valamit?
Az interjúalanyok megközelítőleg egy negyede úgy érzi, vannak dolgok, amiket ma másképp
csinálnának. Ketten más szakmát választanának, az építészmérnök valami kevésbé stresszeset,
az egyik közgazdász matematikára jelentkezne. Az informatikus, aki korábban háromszor is
megpróbált bejutni az orvosi egyetemre, ma már egyáltalán nem az orvosira koncentrálna,
hanem elvégezne bármilyen egyetemet (valószínűleg abból indul ki, hogy most sem a tanult
szakmáját végzi, hiszen nem informatikára, hanem közegészségügyre járt). Az életével kevésbé
elégedett pedagógus nyelveket tanulna. Az egyik vállalkozó úgy érzi, nem mindig tudta
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kihasználni az egyetemen adódó lehetőségeket, mert nem tudott tanulni. Éppen ezért ha
visszapörgethetné az időt, alapiskolásként megpróbálna megtanulni tanulni.
Az egyik Kelet-Szlovákiában élő mérnöknő valószínűleg külföldön próbálna szerencsét, mert
szerint „keleten nem lehet karriert építeni”.
Az interjúalanyok többsége azt nyilatkozta, hogy a lényeges dolgokat most is ugyanúgy
csinálná, esetleg csak apróságokon változtatna. Vannak, akik eleve nem szeretnek azon
gondolkodni, mi lett volna, ha a múltban másképp határoznak, általában azonban elégedettek
eddigi döntéseikkel. Úgy gondolom, a két alábbi idézet önmagáért beszél:
„Eddigi életem során többségben voltak a szerencsés döntések, semmi okom egyelőre panaszra.
Biztos vannak olyan apró dolgok, amelyeket megváltoztatnék, de a hibáink felismerése az út a
javulás felé”.(30 éves, angol szakot végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
„Elégedett vagyok, mert amit elértem, a saját erőmből értem el. A sikert sosem anyagi
vonzatban kell mérni. Nem foglalkozok azzal, hogy mit csinálnék másképp. Boldog
gyermekkorom volt. Megtanítottak a szüleim küzdeni és megtanítottak mindennek örülni. Mindig
van, amin az ember változtatna, ha tízszer élne, akkor is. Boldog vagyok és boldog akarok lenni.
Ez a lényeg”. (33 éves, műszaki egyetemet végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
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2. Karrierpályák
2.1. Iskolázottság, szakképesítés
Ebben a fejezetben két témakört elemzek. Az egyik az iskolaválasztással, az arra kiható
tényezőkkel foglalkozik, a másik pedig arról szól, hogy milyennek látják, hogyan értékelik az
interjúalanyok az elvégzett egyetemet.
2.1.1. A felsőoktatási intézményválasztást befolyásoló tényezők
Az interjúalanyok iskolaválasztásánál elsősorban az egyetemre koncentráltunk. Ebből a
szempontból két csoport különböztethető meg. Az egyik csoportot az adott egyetem
választásában nem befolyásolta sem családi minta, sem a szülők véleménye. A másik csoportnál
egyértelmű a szülők, esetenként más családtagok (nagybácsi, unokatestvér, stb.) hatása.
Az első csoportnál, tehát amikor a megkérdezettek maguk döntötték el, melyik egyetemen
fognak továbbtanulni, egyetlen fontosabb összefüggés figyelhető meg. A legtöbben közülük
informatikát, számítástechnikát akartak tanulni, ezen a téren viszont nem igazán állt
rendelkezésükre családi minta, hiszen a szülők generációja még nem űzött ilyen jellegű
foglalkozást. Gyermekeiknek tehát sem a családi példa, sem a szülői tanácsadás nem állt
rendelkezésükre. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy bár a szülők nem mindig értették, mit
akarnak tanulni a gyermekeik, általában nem igyekeztek őket lebeszélni az informatikáról.
Egyetlen olyan eset fordult elő, amikor a szülők el akarták téríteni fiukat ettől a szaktól, de
ennek is csak a tudatlanság, az ismeretlentől való féltés volt az oka, hiszen nem tudták felmérni
a szakma perspektíváit, míg más szakmákat sokkal kézzelfoghatóbbnak tartottak. Egy másik
interjúalany arra emlékezett vissza, hogy a szülei a középiskola választásába szóltak bele. Nem
akarták, hogy gimnáziumba menjen, inkább tanuljon szakmát. Így került a gépipari
középiskolába, ahol megismerkedett a számítástechnika alapjaival, s ez a terület annyira
felkeltette érdeklődését, hogy érettségi után informatikát tanult. A szülők tehát nem szóltak bele
az egyetem választásába, de korábbi elképzeléseikkel gyakorlatilag hozzájárultak fiuk későbbi
döntéséhez.
A szülői minta, szülői befolyásolás hiánya természetesen más szakmák képviselőinél is
előfordul, de nem fedezhető fel benne semmilyen, a szülők származásával, iskolai
végzettségével, későbbi munkaerő-piaci pozíciójával magyarázható összefüggés. Ezeknél az
interjúalanyoknál leginkább a következő szempontok döntöttek az egyetem választásánál:
1. az érdeklődési kör – szerette a matematikát, érdekelte a történelem, emberekkel akart
foglalkozni, stb.
Példaként említeném az egyik kelet-szlovákiai kisvárosban működő turisztikai információs
központ igazgatónőjét, aki azért választotta a Közgazdasági Egyetem Idegenforgalom
szakirányát, mert szerette a földrajzot és a nyelveket.
Az informatikát, számítástechnikai irányzatokat végzőket is elsősorban érdeklődési körük
motiválta, még akkor is, ha sokuknak mai szemmel nézve csupán halvány elképzelésük volt a
szakmáról (hiszen az ő gyermekkorukban/középiskolás korukban a számítógéphez való
hozzájutás és a mindennapi számítógépes felhasználói ismeretek korántsem voltak még a mai
szinten).
„A szüleim mindenben támogattak, megvették a cinezőmet. Mondjuk számítógépet nem vettek,
abban az időben nagyon sok pénzbe került a számítógép, úgyhogy az első számítógéppel a
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fősulin találkoztam. Lehet, hogy ez most nagyon hülyén hangzik, a gimiben is volt számítógép,
de nem engedtek a közelébe, mert volt ott két ember, aki ott ült mellette egész nap”.(33 éves,
villamosmérnöki szakot végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
2. konkrét szakma iránti érdeklődés – újfent az informatika dominál, de előfordulnak más
szakmák is, pl. pedagógus, orvos, jogász. A konkrét szakma iránti érdeklődés azonban nem
minden esetben járt együtt az adott szakma elsajátításával.
3. konkrét tantárgyaktól való elhatárolódás, félelem – nem akart olyan egyetemre menni, ahol
matematikából van felvételi, de ugyanúgy előfordulnak esetek, amikor valakik nem akartak
humán tárgyakat tanulni
4. egyéb körülmények – valami miatt le kellett mondaniuk eredeti elképzeléseikről, nem voltak
konkrét elképzeléseik, diplomát akartak szerezni, stb.
Például az egyik interjúalany eredetileg pedagógus szeretett volna lenni, de mivel vallásos
családból származott, vallásosságát nem tudta összeegyeztetni a szocializmus pedagógusok iránt
támasztott követelményeivel. Ezért inkább lemondott a szakmáról. Választását végső soron az
határozta meg, hogy melyik egyetemre tud a legkönnyebben bejutni. Ám amint ez a következő
beszélgetésrészletből kiderül, így sem a legkönnyebb utat választotta, hiszen két presztízsszak
között vacillált. Végül orvos lett.
„Aztán úgy gondoltam, hogy akkor ügyvéd leszek, aztán körülbelül a harmadik évfolyamban a
gimnáziumban, amikor bejelentettem az osztályfőnökömnek, hogy én ügyvéd szeretnék lenni,
akkor azt mondta nekem, hogy tízszeres túljelentkezés van a jogászati főiskolára, és miért
gondolom én azt, hogy pontosan engem, magyar osztályból oda fel fognak venni. Hát így
meghánytam-vetettem a dolgot, és akkor úgy mondtam, úgy gondoltam, hogy hát tényleg igaza
van, azért tízszeres túljelentkezés, és akkor úgy gondoltam, hát akkor megyek orvosira, ott csak
hatszoros túljelentkezés van.”(35 éves orvosnő, Kelet-Szlovákia)
Egy másik megkérdezett a matematika felé hajlott, felvételi nélkül bekerült a pozsonyi
Komensky Egyetem matematika-fizika szakára, aztán mégis jogász lett belőle. Igaz, ez sem volt
teljesen véletlen, mert elmondása szerint alapiskolás korától jogot akart tanulni.
„Nekem a matematikához volt tehetségem gyerekkoromban, jártunk is alapiskolától kezdve
nemzetközi magyar matematikai olimpiákra, Kárpát-medencét felölelő versenyekre és ebből
fakadt az is hogy engem a matfiz-re fölvettek felvételi nélkül. De én már hatodikos alapiskolás
koromtól tudtam, hogy én a jogot fogom járni. Hogy miért, azt nem tudom. Én akkor
elgondolkoztam már rajta, hogy én ezt akarom csinálni? A filmekben nem fogott meg semmi
abból amit láttam. Azt se tudtam, hogy mi a jog, gimnázium első osztályában voltak sokan, akik
jogot szerettek volna tanulni, különben én lettem az egyedüli, aki jogot végzett az osztályunkból.
Hát majd valami ügyvédnek vagy ilyesminek kitanulok, ilyen szinten ment a megfogalmazás.
Komolyan nem tudom hogy miért, de valami megragadott benne, talán az hogy egy rendszer,
ami irányítja az életünket”.(28 éves, jogot végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
További tipikus példa a következő interjúalany, aki érettségi után egy időre „letette a lantot”.
Szeretett volna tanulni, de nem tudta, hogy mit. Döntésképtelenségében közrejátszhatott szülei
magatartása is. Tudniillik ő volt az egyetlen a megkérdezettek közül, aki nem kapott semmiféle
biztatást a továbbtanulásra (a többi interjúalany szülei saját iskolázottságuktól és szakmájuktól
függetlenül valamennyien buzdították gyermekeiket). Aztán közbeszólt a véletlen. Először csak
azzal a céllal vágott neki a tanulásnak, hogy diplomát szerezzen.
„Mondom, egy ismerősöm jár oda, és mondta, hogy mi lenne, ha együtt járnánk, és én akkor
buliból mentem. Én akkor itthon voltam anyaságin a lányommal. És akkor havonta egy hetet
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felmegyünk Kassára, beülünk a padba. Én szerettem volna tanulni mindenképpen, csak soha
nem tudtam, hogy mit. Ez meg közel volt, olcsó volt.
Így kezdtem én is, legyen egy diplomám, és aztán jó lesz. De aztán úgy megszerettem, meg azért
a fizetés az úgy nem sok, de a sok nyári szünet, az jó volt. Mert én akkoriban egyedül neveltem a
lányomat, és az volt, hogy hova teszem nyáron, ha én dolgozom. Akkor a szüleim dolgoztak még,
senkire nem tudtam hagyni. És az jó volt, hogy együtt megyünk, együtt jövünk, tudok róla
gondoskodni, az egy megnyugtató tudat volt. Később meg aztán a tanítást is úgy éreztem, hogy
tudom csinálni, bírom csinálni.(33 éves, pedagógiát végzett nő, Kelet-Szlovákia)
Természetesen sok esetben a fent említett négy szempont kombinációja döntött az
iskolaválasztásnál. Előfordul, hogy valaki érdeklődési köréből adódó konkrét elképzelésekkel
indult, aztán egyéb tényezőknek köszönhetően mégis másképp alakult a sorsa. Például az egyik
interjúalany háromszor felvételizett az orvosira, de nem vették fel. Elvégezte a
közegészségügyet. Ma teljesen más területen dolgozik.
A felsorolt iskolaválasztási szempontok azoknál a megkérdezetteknél is előfordulnak, akik
szülői példa hatására választottak egyetemet. Az ő esetükben azonban az érdeklődési kör és a
konkrét szakma iránti vonzalom dominál – ami részben szintén a családi minta következménye , s ritkább a kizárásos alapon való döntés (azért választja az adott egyetemet, mert az számára a
kisebbik rossz), illetve a véletlenek hatása.
Íme néhány tipikusnak nevezhető példa.
„Az apukám is műszaki ember volt, kiskoromban a garázsban autót szereltük, kivettem a kezéből
a csavarhúzót. Én már óvodás koromban mindig villanyt szereltem, cineztem, már hatéves
koromban megkaptam az első cinezőmet, mindig tévészerelő akartam lenni. Az alapiskolában
mondták, hogy menjek el gimnáziumba, ne kezdjek el mindjárt tévét szerelni, akkor elmentem
gimnáziumba. Mivel gimnáziumban nem tanultam meg tévét szerelni, akkor elmentem
egyetemre. Mindig is villamosmérnökire szerettem volna menni. A középiskolában mindig is a
műszaki dolgok felé vonzódtam, ugyanúgy a gépészeti dolog is érdekelt, szerettem Babetát
(közkedvelt motorbicikli – LZs.) szerelni, autót szerelni az apukámmal. Ő is támogatott ebben
mindig. Szerzett nekem a Duslóból (vágsellyei székhelyű vegyi üzem) öreg orosz
számítógépekből kártyákat, amiből két napig tudtam kicinezni az öreg tranzisztorokat, amiket
semmire nem lehetett használni, de nagy értéke volt a haveri körökben, akik szintén ilyen
villamos megszállottak voltak”.(33 éves, műszaki egyetemet végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
„Gépész családból származom, ahol nemcsak a papa, mama, hanem a nagybácsi, unokatestvér,
szóval kimondottan gépész család, és kicsi koromtól én azt mondtam, hogy iparista (gépipari
szakközépiskolás – LZs.) leszek. Nagyon vonzott édesapám munkahelye, unokatestvérem szintén
iparista volt, ő öttel idősebb, tetszett, ahogy rajzolt, és igyekeztem kicsit őt másolni. (…)
Számomra nem volt kérdés, hogy gépész leszek, világéletemben az autók vonzottak.”(33 éves,
műszaki egyetemet végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
„Apu alsó tagozatos tanítóként végzett ugyanott Nyitrán. Gyerekkoromban elég gyakran voltam
velük bent a kollégiumban, és tetszett nekem az a viszony, ami köztük és a diákok között volt.
Lehet, hogy tudat alatt igen, de úgy konkrétan nem voltam irányítva a tanári pálya felé. (30
éves, magyar-történelem szakot végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
„A családban mindenki műszaki egyetemre járt. Nem azon a vonalon indultam, de végül is ott
kötöttem ki, mert három fősuli volt kinézve, föl is vettek mind a háromra, és mégis emellett
döntöttem, mert nem arról voltam híres, hogy szerettem tanulni, úgyhogy, végül is úgy volt, hogy
kevés tanulással elvégeztem, és ha elmentem volna egy nehezebb sulira, akkor ott tanulni kellett
volna keményen, hogy az ember elvégezze azt. S így ez olyan szempontból jó volt, hogy keveset
kellett tanulni, és mégis meglett. (26 éves, műszaki egyetemet végzett nő, Kelet-Szlovákia)
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Olyan esetek is előfordulnak – mint például az alábbi színésznő - , amikor az interjúalanynak
nagyon határozott elképzelése volt a továbbtanulandó szakmát illetően, aztán a szülői minta
hatására mégis megváltoztatta eredeti elképzelését.
„Az édesanyám remek amatőr színésznő, és kért, akkor készültem az állatorvosira,
mindenképpen szerettem volna oda bejutni, és ő mondta, hogy gyere és nézz meg egy próbánkat.
Ez engem egyáltalán nem érdekelt, és elmentem és beleszerettem az egészbe”. (30 éves
színésznő, Nyugat-Szlovákia)
Kutatásunk egyik fő kérdése az volt, hogy vajon az oktatás nyelve befolyásolta-e a
megkérdezettek iskolaválasztását, tehát jellemző-e, hogy inkább magyar tanítási nyelvű
felsőoktatási intézmény felé tendáltak. A rendelkezésre álló beszélgetések nem támasztják alá
ezt a feltevést, hiszen a szlovák egyetemen végzettek dominálnak. S ami nagyon fontos:
többségük eredetileg is idehaza, egy-egy konkrét egyetemen akart továbbtanulni (akkoriban
Szlovákiában még nem létezett magyar oktatási nyelvű egyetem, aki magyarul akart tanulni, az
a nyitrai Pedagógiai karon, illetve a pozsonyi Komensky Egyetem magyar tanszékén
folytathatott tanulmányokat). Nem arról van szó, tehát, hogy az említett magyar oktatási nyelvű
intézményeket, illetve Magyarországot célozták meg, s nem sikerült bejutniuk, hanem arról,
hogy eleve olyan szakokat választottak, amelyeket Szlovákiában csak szlovákul hallgathattak, s
Magyarországra sem akartak menni. Több beszélgetés is példázza, hogy esetenként – főleg
amikor az interjúalany határozatlan volt a továbbtanulást és a konkrét szakot illetően, illetve a
helyben tanulható szakok nem jöttek nála számításba – azért választottak magyarországi
felsőoktatási intézményt, mert közel volt és kínálata megszólította őket. A magyar nyelven való
tanulás lehetősége csak további, de nem elsődleges pozitívumként jött számításba. E helyütt
főleg a Szlovákiában több városban is kihelyezett szakként működő magyarországi főiskolákra
gondolok (pl. Apáczai Csere János Tanítóképző, stb.).
Az interjúalanyok körében emellett vannak néhányan, akik szerettek volna Magyarországon
tanulni, de különböző okok miatt erre mégsem került sor. Az egyik ok, hogy abban az időben,
amikor az interjúalanyok többsége érettségizett (a szocializmus alatt), azok a diákok, akik
külföldön akartak továbbtanulni, kötelezően egy évet töltöttek Selmecbányán az ún. előkészítő
gimnáziumban. Ebben az volt az érdekes, hogy aki magyar tannyelvű középiskolából akart
magyarországi felsőoktatási intézménybe menni, annak is le kellett tölteni az egy évet
Selmecbányán, szlovák gimnáziumban. Ez az abszurditás egyeseket visszariasztott, s inkább
maradtak otthon, a saját környezetükben, a saját magyar tannyelvű középiskolájukban – ugyanis
amint arra a minta jellemzésekor utaltam, az interjúalanyok döntő többsége magyar iskolában
érettségizett.
Voltak persze más okok is, amelyek a magyarországi továbbtanulás ellen szóltak:
„A bátyám Magyarországra járt egyetemre, és ebből adódóan a 90-es évek cudarabb
időszakában nem kaptunk családi pótlékot, mert nem fogadták el a magyarországi egyetemet,
tehát őt, mint munkanélkülit regisztrálták. Ebből adódóan a családom hátrányos helyzetbe
került, és az édesapám tanári szakmájából adódóan is ilyen nemzetiségi vonalon elég
korlátozott bevételre tett szert, mivel kiállt bizonyos ilyen magyar dolgokért. Ez egzisztenciális
döntés is volt, a szüleim azért arra bíztattak, hogy ne ez legyen a fő szempont (mármint az
anyagiak – LZs). De szakmailag is úgy gondolom, hogy jó döntés volt (mármint a hazai egyetem
konkrét szakán tanulni – LZs)”.(30 éves, angol szakot végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
2.1.2. Mit adott az egyetem
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Az interjúk alapján elmondható, hogy bár esetenként merültek fel kifogások, senki sem értékeli
negatívan az alma matert. E téren nincs számottevő különbség sem a tanulmányaikat odahaza,
illetve külföldön végzettek, sem pedig a különböző szakok abszolvenseinek véleménye között.
Csupán egyetlen esetben hangzott el kemény kritika. A sárospataki Comenius Tanárképző
Főiskola kihelyezett szakán végzett pedagógus, aki a főiskolai diploma megszerzése után még
két évet tanult a nyitrai Konstantin egyetemen, hogy egyetemi képesítést szerezzen, a
következőket mondta: „Sárospatak (…) ott tényleg komolyan vették azt, hogy itt olyan
embereket kell megtanítani, akik majd fölnevelik a jövő generációját (…) itt meg csak (értsd:
Nyitrán – L. Zs.) az volt a lényeg, hogy bebizonyítsák nekünk, hogy te hülyébb vagy, mint ők.
Ilyet én is tudok mondani, nem ebből kell kiindulni. Nem tanultam semmit Nyitrán. (…)
Megvettünk x ezer könyvet, x ezer pénzért, és aztán azt benyaltad.”
Az egyetem értékelése minden bizonnyal függ attól, hogy ki milyen elvárásokkal indult, ugyanis
ami az interjúalanyok egyik csoportjánál pozitívumként jelenik meg, a másiknál negatívumként
köszön vissza. Példaként említeném az elméleti és gyakorlati oktatás megítélését. Vannak, akik
kifogásolják, hogy az egyetemen túl sok volt az elmélet és kevés a gyakorlat. Ahhoz, hogy ezt a
témát tüzetesebben elemezhessük, részletesebb és mélyebb információkra lenne szükség, hiszen
nem minden esetben derül ki, mit is értett az interjúalany a „túl sok elmélet” alatt.
Feltételezhető, hogy egyesek nem voltak tisztában azzal – s máig sincsenek vele tisztában ,hogy az egyetemnek nem csupán szakmai tudást kell nyújtania, hanem elméleti tudást is. Persze
vannak esetek, amikor a panasz jogosnak tűnhet. A bányamérnöki szakot végzett, 26 éves keletszlovákiai interjúalany elmondta, hogy az egyetem öt éve alatt egyszer sem voltak bányában. A
jogász pedig azt hozta fel példa gyanánt, hogy nem tanították meg őket szerződést írni, s amikor
erre rákérdeztek, az oktató a következőt válaszolta: „majd ha bekerültök egy ügyvédi irodába,
ott megtanítják veletek.”
Ezzel szemben mások az elméleti oktatást pozitívumként értékelik. „Inkább elméleti, mint
gyakorlati egyetem, de alapos, tudományos, és ez jó”, mondja a lelkész.
Az interjúalanyok többsége a következőket köszöni az egyetemnek:
1. a munkaerőpiacon és a tanult szakmában kamatoztatható alaptudás – vannak, akik ezt
jobban, mások kevésbé tudták hasznosítani. Legkevésbé természetesen azok, akik pályát
módosítottak, nem a tanult szakmában tevékenykednek. Leginkább pedig azok, akik ma
saját céget működtetnek.
2. fontos képességek elsajátítása – pl. önállóság, problémamegoldó képesség, információk
beszerzésének képessége
„Megtanít az önállóságra, aztán megtanít az akaraterő, bizonyos határozottság elérésére, az
embert ott nem navigálják nap mint nap, (…) aki önálló és felveszi a kesztyűt, abból lesz valaki,
elvégzi az egyetemet, aki viszont nem képes bizonyos határok átlépésére, esetleg befullad, holott
a képességei meglennének rá. (…) És ami a legfontosabb, lehetőséget nyit, egy kapu a világra,
aki akar, az tud információt gyűjteni, fel tudja használni a későbbiek folyamán, ismeretet is ad,
megtanít arra, hogy ha valamit keresünk az életben, azt hogyan kell megkeresni.” (30 éves,
számítástechnikát végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
3. kapcsolati tőke – barátok, házastárs, szakmán belüli kapcsolatok, amelyeket a munkaerőpiacon tudnak kamatoztatni, vállalkozótársak
Összefoglalás:
Ami az iskolaválasztást illeti, az interjúalanyok döntő többsége érdeklődési körének
megfelelően választott egyetemet. Ezen belül két nagy csoport különböztethető meg: az
egyik érdeklődési körét a szülői minta is formálta, a másik csoportnál ilyenfajta hatás nem
érvényesült. Ha tehát a hálózatok szerepe és az egyetem választása közötti összefüggést
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próbáljuk behatárolni, akkor a beszélgetésekből csupán annyi derül ki, hogy a
legközvetlenebb családi kapcsolatok az interjúalanyok egy részénél befolyásolták az
iskolaválasztást, a másiknál kevésbé. Itt-ott előbukkan a barátok, osztálytársak hatása, de
ezek a kapcsolatok nagyon esetlegesen és éppen csak jelzésértékűen jelennek meg az
interjúkban, így semmi következtetés nem vonható le belőlük. A szélesebb kapcsolati
hálók és az iskolaválasztás közötti összefüggésre nincs értékelhető példa.
Az iskolaválasztásnál az oktatási nyelv nem igazán játszott szerepet.
Az egyetemen szerzett tudással és képességekkel az interjúalanyok többsége elégedett.
Legkevésbé azok tudták kamatoztatni a tanultakat, akik kezdettől fogva, vagy legalábbis
nem sokkal az egyetem elvégzése után pályát módosítottak. Ez leginkább a kassai Műszaki
Egyetem abszolvenseire jellemző, akik olyan szakokon végeztek, amelyekben lakhelyükhöz
közel nem tudtak elhelyezkedni. Esetükben tehát nem az egyetem presztízsével volt gond,
hanem azzal, hogy az adott régióban a tanult szakmában nagyon kevés a munkalehetőség.
A diploma viszont hozzásegítette őket ahhoz, hogy ha más szakmákban, más területen is,
de álláshoz jussanak.
Az eredeti szakmájukban elhelyezkedett interjúalanyok többé kevésbé kamatoztatni
tudták az egyetemen tanultakat. Úgy tűnik, ez fokozottabb mértékben jellemző a reál
szakokon végzettekre, közülük is leginkább a pozsonyi, brünni és magyarországi műszaki
egyetemek abszolvenseire. Felmerül a kérdés, hogy minek köszönhető a felsorolt
egyetemek diákjai és a kassai Műszaki Egyetemen végzett interjúalanyok életútjának
különbözősége. Miért van az, hogy bár mindkét csoport műszakit végzett, az első
pályamódosításra kényszerült, a második pedig alkalmazottként vagy vállalkozóként, de
mindenképpen a szakmában épít sikeres karriert. Ezt az magyarázza, hogy a Kassán
végzettek – amint azt már említettem – olyan szakokon tanultak, amelyek iránt KeletSzlovákiában nincs kereslet (ők viszont ott akarnak élni és dolgozni), a többi műszakis
pedig villamosmérnöki, számítástechnikai és hasonló diplomát szerzett, amellyel probléma
nélkül el tudnak helyezkedni.
2.2. Az elhelyezkedést és a munkahelyválasztást befolyásoló tényezők
Ebben a fejezetben két problémakörre szeretnék kitérni. Először arra keresem a választ, hogy az
interjúalanyok minek, illetve ki(k)nek köszönhetően kaptak munkát az egyetem elvégzése után.
A második kérdés pedig arra irányul, hogy milyen az elképzelésük a megfelelő munkahelyről, s
milyen kritériumok alapján választottak munkát.
2.2.1. Az elhelyezkedés körülményei
A megkérdezetteket a munkakeresés szempontjából két csoportra oszthatjuk:
1. ők kerestek munkát
2. képletesen szólva a munka kereste és találta meg őket
Az első csoport a népesebb. Nézzük tehát, mily módon zajlott a munkahelykeresés.
A beszélgetések alapján három alapvető tendencia rajzolódik ki:
1. a legtöbben azzal kezdték munkaerő-piaci karrierjüket, hogy leültek a számítógép elé, és
interneten pásztáztak megfelelő munkahelyek után. Ezzel egyidőben vagy ezt követően bújták
az újsághirdetéseket is, majd elkezdődött a pályázatírás és küldés időszaka, amelyet esetenként
hosszabb-rövidebb ideig tartó várakozás után a meghallgatások periódusa követett, majd legtöbb
esetben az elhelyezkedés. Bizonyos esetekben az ismerősük segítségét is igénybe vették.
2. az előzőhöz képest ritkább, de azért még jelentős tendencia az ismerősök igénybevétele, és az
ő közbenjárásukra történő elhelyezkedés.
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3. az interjúalanyokra csupán minimális mértékben jellemző, hogy a munkaügyi hivatal vagy
magán munkaközvetítő ügynökség segítségét keresnék.
Az interjúalanyok másik csoportjába azok tartoznak, akiknek munkát kínáltak fel, még mielőtt
munkát kerestek volna. Ez a csoport sem teljesen homogén. Vannak, akiknek nem kellett
munkát keresniük, mivel már az egyetemi évek alatt is dolgoztak, s az egyetem elvégzése után
sem változtattak munkahelyet (pl. a távúton tanuló pedagógusok képesítetlen munkaerőként
tanítottak a lakhelyükön vagy annak közelében található iskolában). Vannak, akik szintén
dolgoztak egyetemi tanulmányaik alatt, nem maradtak az eredeti munkahelyükön, de épp ennek
köszönhetően kínáltak fel nekik másik, számukra jobban megfelelő állást. Végezetül vannak
olyan interjúalanyok, akik ismeretségi körüknek köszönhetően kaptak állást.
Különálló csoportot képeznek a vállalkozók. Többségük már az egyetem alatt dolgozott, voltak,
akik már akkor indították vállalkozásukat. Ez a stratégia fokozottabb mértékben jellemző a reál
szakemberekre (főleg az informatikusokra és a közgazdászokra), mint a humán szakokon
végzettekre.
„Én már az egyetem második évében kerestem munkát, sőt bedolgoztam bizonyos cégeknek. Volt
lehetőség arra, hogy minél hamarabb függetlenítsem magam a szüleimtől, tehát elkezdtünk
bedolgozni, brigád munkákat, először akár fizikai jellegű brigádmunkákat, utána pedig egyre
jobban értettük a szakmát, második-harmadikban pedig bedolgoztunk szakmánkon belüli
cégeknek. Ez számomra sikerként könyvelhető el, mert ment a dolog, utána pedig mikor
harmadikos voltam, alapítottam egy saját céget, ami egy Internet-szolgáltató kft volt”.(30 éves,
számítástechnikát végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
A többség úgy tartja, hogy az első álláskeresés a legnehezebb.
„A legnehezebb elindulni. Az iskola elvégzése után megtalálni a munkát, és aztán már könnyű,
ha az ember tapasztalatot szerez és van gyakorlata. Amikor te keresed a munkát, akkor
tulajdonképpen bármit elvállalsz, csak kapjál valami munkát, amiből meg tudsz élni. Aztán már
valamilyen szintet elérsz, tapasztalatot szerzel, aztán már nem te keresed a munkát, hanem
válogatsz benne”.(31 éves, közegészségügyet végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
Összegzés:
A megkérdezettek többsége az egyetem befejezése után nem vette igénybe a
munkaközvetítő intézményeik szolgáltatásait, hanem saját maga látott neki a
munkahelykeresésnek. Ez vagy úgy történt, hogy hirdetéseken keresztül jelentkeztek be a
különböző munkaadókhoz, vagy ismerőseik segítségét vették igénybe (tehát a hálózatok e
téren sokkal inkább működtek, mint az iskolaválasztásnál), esetleg mindkét stratégiát
kombinálták. Többségüknek ily módon sikerült is elhelyezkedniük. Akik túl vannak az
első munkahelyen, hasonló módon jártak el a következő munkahely(ek) keresésénél is,
hacsak nem kaptak ezt megelőzően állásajánlatot.
Azokra az interjúalanyokra, akik már egyetemi éveik alatt is dolgoztak, gyakrabban
jellemző, hogy megkeresték őket.
Ami a magyar fiatalok többségiekhez viszonyított elhelyezkedési esélyeit illeti, az interjúk
alapján nem derül ki semmiféle különbség a két csoport között. Feltehetőleg nincs is,
hiszen egyrészt a megkérdezettek sem említenek diszkriminációt, másrészt a statisztikai
adatokból is tudjuk, hogy a munkanélküliek között a felsőfokú végzettségűek vannak a
legkisebb arányban, s ez a magyar diplomásokra is vonatkozik. Az esetleges
diszkriminációhoz visszatérve, igazából nincs is rá ok, mivel a megkérdezettek többsége
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szlovák egyetemen végzett, ennek köszönhetően bírja az államnyelvet (ha korábban nem
tudott szlovákul, az egyetemen megtanult).
Az interjúalanyok között többen vannak olyanok, akik magáncégeknél dolgoznak. Ez nem
is annyira tudatos szándék vagy választás, inkább a lehetőségek és az egyéb
munkakeresésnél fontos szempontok következménye.
A vállalkozás kevésbé vonzó számukra, úgy tűnik, aki vállalkozni akart, az már megtette.
Vannak, akik később valamilyen oknál fogva megszüntették vállalkozásukat, másoknál
még üzemel.
2.2.2. Milyen a megfelelő munkahely
A jó munkahelyet az interjúalanyok leggyakrabban a következő kritériumokkal jellemezték:
- az érdeklődési körnek megfelelő munka,
- a lakóhelyhez közel levő munka
- megfelelő fizetés
- jó munkahelyi kollektíva
- olyan munka, amelynek van értelme
- végzettségnek megfelelő munka
- stabil munkahely
- továbblépési lehetőségek
- nyugodt munka
Bár az ismertetett szempontok általában kombinálva fordulnak elő, a sorrend nagyjából
megfelel az egyes kritériumok említési gyakoriságának. A megkérdezettek számára tehát az a
legfontosabb, hogy olyan munkát végezzenek, amely leköti az érdeklődésüket – az sem baj, ha
nem a tanult szakmát végzik - , minél kevesebb utazást igényeljen a munkába való eljutás és
megfelelő fizetést kapjanak. Minimális esetben jöttek be olyan válaszok, mint például
„bármilyen munka jó, itt Keleten mindennek örülni kell” (27 éves műszaki egyetemet végzett
nő, Kelet-Szlovákia), ami azt jelzi, hogy a megkérdezettek a munkaerő-piacon nincsenek
kiszolgáltatott helyzetben, rendelkeznek kisebb-nagyobb választási lehetőségekkel. Úgy tűnik, e
szempontból a nyugat-szlovákiaiak, a reál szakmák képviselői és a férfiak jobb helyzetben
vannak, mint a keletiek, a humán szakmák képviselői és a nők, de a helyzet azért sokkal
bonyolultabb ennél a megállapításnál, hiszen a reálszakmák gyakoribbak a férfi interjúalanyok
körében, a keleten élő nők rosszabb helyzetben vannak a nyugatiaknál, ugyanakkor KeletSzlovákiában a férfiak választási lehetőségei is korlátozottabbak.
További lényeges információ, hogy a megkérdezettek számára a munka érdekessége és a
munkahely közelsége fontosabb vagy egyenrangú az anyagi juttatással. Függetlenül attól, hogy
milyen területen dolgoznak, nem a fizetés a domináns szempont. Természetesen vannak olyan
megkérdezettek, akiknek a fizetés a leginkább mérvadó – pl. az egyik jogász azt mondja, hogy
ha adnának neki 50 ezer koronát, s elküldenék utcát söpörni, ennyi pénzért ő bizony elmenne - ,
de nem ez a jellemző tendencia.
„Elsősorban az embert kielégítse minden szempontból ez a munkahely, főleg érvényesülni
tudjon, az elképzeléseit, az álmait valóra tudja váltani. Lehetőséget kapjon minden szempontból,
hogy bebizonyíthassa, mit tud, mit szeretne csinálni, és azt, amit elvégez, azt a munkát
megfelelően értékeljék, most nem elsősorban anyagi értékelésre, hanem főleg erkölcsi
elismerésre és erkölcsi megbecsülésre gondolok. Én pontosan emiatt váltottam a múlt évben,
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amikor már ez nagyon hiányzott, az erkölcsi elismerés és megbecsülés”.(35 éves orvosnő,
Kelet-Szlovákia)
„Hát megmondom őszintén, nem is az, hogy hol, kivel, hanem az, hogy legyen értelme, amit
csinálok. Mert beszélgettem néhány volt iskolatársammal és mondják, hogy olyan munkahelyük
van, hogy csinálnak valamit, de annak semmi értelme, vagy legalábbis ők nem látják az
értelmét, vagy nincs tudtukra adva az, hogy jól van, jól megcsináltad, vagy hogy ebből haszon
lesz, vagy valami lesz”.(30 éves, műszaki informatikát végzett férfi, Kelet-Szlovákia)
Olyan munkahelyre vágynak, ahol nem rutinmunkát kell végezni.
„Nem szeretném, hogy most elmegyek melóba, leütöm a kártyát, délután kettőkor leütöm, aztán
megyek haza”.(30 éves, műszaki egyetemet végzett férfi, Kelet-Szlovákia)
Ugyancsak fontos szempont a munkahely közelsége.
„Hát mivel ilyen családi centrikus vagyok, nem nagyon szerettem volna messzire kerülni a
családi fészektől, ezért ilyen terveim nem voltak, hogy én most Pozsonyban, vagy Kassán
akarjak munkát keresni, ezért csak a közeli kórházakat próbáltam kérvényt benyújtani, így a
terebesi, nagymihályi járásban, vagyis hát a két határjárásban”. (35 éves orvosnő, KeletSzlovákia)
Hol jobb dolgozni, az állami vagy a magánszférában? Az interjúalanyok véleménye szerint erre
a kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni, mert egyiknek is, másiknak is ugyanúgy van
előnye, mint hátránya. Általában úgy gondolják, hogy a magáncégek jobban fizetnek, viszont az
állami szférában nagyobb a biztonság. Persze az sem mindegy, hogy milyen állami, illetve
magánvállalatról van szó, sok függ attól, hogy milyen a menedzsment, fontos a cég nagysága,
stabilitása, milyen ágazatban működik.
„Magáncégeknél előnyösebb elhelyezkedni. (…)de nem érdemes mikrocégeknél, hanem
legalább egy közepes cégnél. Az állami cégek közül pedig csak egy működő, nagy cégnél, amely
nem a múltat görgeti maga előtt. Ha az egyiknél sem, akkor ha van hozzá tehetsége, jobb, ha a
saját utat választja.” (30 éves, műszaki egyetemen végzett férfi, vállalkozó, Nyugat-Szlovákia)
„Minden attól függ, hogy milyen jellegű munkát végzel. Még az sem biztos, hogy a
magánszférában ugyanazért a munkáért több pénzt kapsz. De egy állami cégnél nagyobb a
szociális biztonság, legalábbis én úgy látom.” (30 éves magyar-történelem szakot végzett férfi,
Nyugat-Szlovákia)
„Egy kezdőnek jó, ha egy multihoz megy, mert ott sok olyat megtanul, amit egy kis cégnél vagy
állami cégnél nem tanulhat meg. A multicégek fel vannak fegyverkezve a legújabb
technológiával, belső struktúráik úgy vannak kidolgozva, hogy ezek az emberek állandóan ilyen
on job tréningben vannak, és aztán azzal a kapacitással, amit ott megtanulnak, egy idő után
nagyon jól el tudnak helyezkedni kisebb magáncégeknél. Vagy átmennek a konkurensekhez.
Vagy aztán olyan pozícióba kerül, hogy maga kezdi bevezetni a restrukturalizációt.” (28 éves,
menezsmentet végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
Azok, akik a leginkább sínen érzik magukat, inkább hajlanak a versenyszféra felé. Ennek több
oka van: egyrészt úgy gondolják, hogy Szlovákiában kevés a jól működő, modern állami
nagyvállalat, másrészt feltételezik, hogy az állami szférában az alkalmazottak kiválasztásánál
más kritériumok érvényesülnek, mint a magáncégeknél.
„Az állami szférában még most is politikai hovatartozás szerint választják a legkisebb
referenseket is. A magánszektorban pedig véleményem szerint csak a tudás és a tapasztalat
számít.” (30 éves, európai ismereteket végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
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Összegzés:
A megkérdezettek azt tartják jó munkahelynek, amely érdekes, perspektivikus, az adott
területen belül kreatív és egyéni döntéshozást is igénylő munkát kínál, ahol az embert
megbecsülik, megfizetik, nem kell utazni és jó a munkahelyi légkör.
A munkahelyválasztásnál egyáltalán nem szempont a nyelvhasználat. Az interjúalanyok
többségének nem okoz gondot a szlovák nyelvű kommunikáció. Nem említik, hogy
álláskeresésnél, munkahelyi meghallgatásnál diszkriminációt tapasztaltak volna, s
elmondásuk szerint a későbbiekben sem voltak/sincsenek kitéve nemzetiségükből fakadó
atrocitásoknak a vezetők, kollégák és a kliensek részéről.
A magáncégek alkalmazottai, illetve a vállalkozók inkább a versenyszférát részesítik
előnyben. Az állami szférában dolgozók állásfoglalása kevésbé határozott, ők mindkét
területnek tulajdonítanak pozitív és negatív vonásokat.
2.3.Migrációs tendenciák és a migránsok megítélése
2.3.1. Otthonmaradás vagy ingázás?
Amint az előző fejezetből kiderült, az interjúalanyok számára nagyon fontos, hogy a
munkahelyük minél közelebb legyen a lakhelyükhöz. Ez egyértelműen jelzi, hogy nincsenek
migrációs szándékaik, s ez úgy a belső, mint a nemzetközi migrációra is érvényes.
A beszélgetésekből az is kiderül, hogy
- egy részüknek vannak tapasztalatai a belső migrációval, hiszen iskolás korukban naponta
utaztak a városban székelő középiskolába,
- nagyrészt olyan emberekről van szó, akiknek nincsen külföldi munkavállalással kapcsolatos
tapasztalata, mivel sem iskolás korukban, sem később nem dolgoztak külföldön,
- szinte mindannyian dolgoznak, s a csekély számú munkanélküli sincs igazán
kényszerhelyzetben, inkább csak kivár, s eközben különböző módon tevékenykedik (pl.
vállalkozást készít elő, krumplit termeszt, stb.),
- nem megfelelő az idegen nyelvtudásuk,
- többségüknek családja, kicsi gyermekei vannak.
Úgy gondolom, hogy a felsorolt körülmények mindenképpen kihatnak arra, hogy az
interjúalanyok döntő többsége nem akar ingázni, külföldre pedig végképp nem készül.
A családdal kapcsolatos teendők elhanyagolásától való félelem mellett az is a belső migráció
ellen szól, hogy drága az utazás, a napi rezsi, ugyanakkor nem valószínű, hogy a munkaadó a
fizetésbe belekalkulálná a munkavállalónak ezeket a járulékos költségeit.
A külföldi migráció is sokat veszt vonzerejéből a családi kötelékek fellazulásának veszélye
miatt. Az interjúalanyok nagy része már letelepedett, saját lakása, háza van, építkezik. Őket már
erősebb gyökerek fűzik szülőföldjükhöz, mint azokat, akik még nem alapítottak saját családot,
mindazonáltal az utóbbiak körében sem tapasztalható valamiféle tömeges külföldre vágyódás.
„Szerintem itt is lehet, ha itt valaki áttöri magát, akkor tényleg azt mondom, hogy jó. Mert
szerintem itt sokkal nehezebb áttörni, mint külföldön. Mondjuk rá itt egy asztalos nehezebben
tud úgy áttörni, mint ha kimegy Írországba vagy Angliába, és ott egyszerűen azzal, hogy ő
asztalos, ki tud magának alakítani egy klientúrát és jól meg tud belőle élni. Itt sokkal
nehezebb”. (28 éves, menedzsmentet végzett személy, Nyugat-Szlovákia)
„Hát mivel családom van, ezért ez eléggé megköti a kezemet. Vagy ki kéne vinni az egész
családot magammal, vagy pedig egyedül kimenni és itt hagyni őket. Egyelőre egyiket sem
szándékozom megtenni”.(33 éves, villamosmérnöki szakot végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
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„Vagy ott keresni, és itt élni, aminek nincs értelme, vagy ott keresni és ott élni, aminek
ugyanúgy nincs értelme. Akkor meg minek menjek el innen? Lehet, hogy kint jobban tudnék élni
családostul, meg ilyesmi, de nem látom annak értelmét, hogy begubózódjak Londonban, egy
négyszer ötméteres lakásban, és akkor igen jól élek, mert nincs gondom semmire. De minek
élek? Itt itthon vagyok, itt születtem, itt van mindenki”.(közgazdaságtant végzett férfi, kora nem
derül ki, Kelet-Szlovákia)
Az interjúalanyok kisebb hányada távlatilag vállalna külföldön munkát, ha ez számára kihívást
jelentene, és kifizetődő lenne. Ezt leginkább úgy tudják elképzelni, hogy ingáznának, tehát a
külföld alatt a szomszédos országokat értik, ám nem elsősorban Magyarországot. Valószínűleg
ezzel is összefügg, hogy amikor terveikről beszélnek, szinte kivétel nélkül a nyelvtanulást
említik (azok pedig, akik tudnak valamilyen nyelven, egy másikat szeretnének megtanulni). A
közelség tehát e téren is szempont.
„Gondolkodtam, és még gondolkodom is, mivel Gútán lakom, ami 20 kilométerre van a magyar
határtól, ezért természetesen felmerült bennem, hogy ott a Nokia meg a rengeteg beszállító cég,
sőt még Budapest is Gútáról egy órányira van, úgyhogy még az is megoldható lenne. Volt is már
olyan, hogy jelentkeztem egy budapesti cég megkeresésére, aztán mégsem mentem bele a
dologba. De hogyha valami Komáromban akadna, akkor megoldható lenne oda elmenni
dolgozni. Meg is nézem minden héten a Nokia weboldalát, hogy nincs-e nekem való állás”.(33
éves, villamosmérnöki szakot végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
Aki tehát vállalna külföldön munkát, az is inkább a környéken, ha pedig mégis messzebb, akkor
csak meghatározott időre. Bár egy-két megjegyzésben utaltak a kivándorlásra, ennek gondolata
senkit sem foglalkoztat komolyan.
„Hogyha olyan nehéz lenne a szituáció itt keleten, hogy nem tudnánk megélni olyan szinten,
ahogy szeretnénk, akkor szednénk a sátorfánkat és mennénk”.(30 éves, műszaki informatikát
végzett férfi, Kelet-Szlovákia)
Említettem, hogy az iskolás időkből csupán keveseknek van külföldi munkavállalói tapasztalata.
De ők sem vágynak arra, hogy külföldön éljenek, talán épp személyes élményeik miatt. Az
egyik interjúalany, aki dolgozott Németországban, a következőképpen válaszolt:
„Nem tervezek külföldi munkavállalást, tartós letelepedést. Átéltem Németországban, amikor az
egyik szlovén kolléga zokogott az asztalon, mert német nőtt vett el, német gyerekei vannak, és
harminc év után azt mondták neki, te külföldi vagy, menj haza”.(33 éves, műszaki egyetemet
végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
Jelenleg is kevesen vannak olyan munkakörben, hogy külföldi tanulmányutakra járhassanak. Az
egyik megkérdezett, aki vezetői pozíciójának köszönhetően szokott külföldre járni, érdekesen
nyilatkozik a németországi tanulmányutakkal kapcsolatban.
„Mindig arra jövök rá, hogy nálunk is működik. Hogy bizonyos dolgokban mi jobbak is
vagyunk, csak a németek szeretik magukat úgy prezentálni, hogy ők a legjobbak. De nem úgy
van. Nekem sokat ad abban (mármint a kiküldetés – LZs), hogy megnyugszom, hogy ez nálunk
is van meg jobban is csináljuk. Nem mondom, hogy mindent. Bizonyos dolgokat. Mert mi
szeretünk felnézni a nyugati államokra, hogy nálunk minden csak ilyen, ott meg olyan, de nem
így van. És ha jön egy turista, aki fennhordja az orrát, hogy jaj, Szlovákia, akkor megmondom,
hogy de hisz én voltam kinn, és nálatok is így van, aztán akkor mindjárt
elcsendesedik.”(közgazdaságtant végzett nő, kora nem derül ki, Kelet-Szlovákia)
Nem lenne teljes ez a fejezet, ha kihagynám belőle azokat, akik mégiscsak részesei a
migrációnak. Az alábbiakban egy olyan interjúalanyról lesz szó, aki számítástechnikai
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szakemberként Bécsben dolgozik. Nézzük, milyen stációkon keresztül jutott el a külföldi
munkavállalásig.
Az egyetem befejezése után interneten keresett munkát. Próbált kikerülni külföldre, de ez rögtön
nem sikerült.
„Több cégbe beadtam a jelentkezésemet, megmondtam mennyit akarok kapni, elmentem
interjúkra és akkor több helyre fölvettek”.
Az első munkahelye Pozsonyban volt, tehát naponta ingáznia kellett. Öt hónapot töltött ezen a
munkahelyen, majd jött egy újabb lehetőség, s kimehetett Németországba.
„Gyorsan megtanultam angolul, három hónap alatt. Úgy tanultam, hogy naponta két-három
órát, aztán elvittek Münchenbe, luxushotelban aludtunk és másnap három-négy interjú volt,
németekkel angolul. Aztán jött ez a lehetőség Bécsbe, oda is elmentem. Hát az angol tudásom
nem volt perfekt, de hát annyi elég volt nekik, mert felvettek”.
Ennek az interjúalanynak is van családja, de jelenleg valamennyiüknek megfelel ez az
életforma. Ő ugyanis négy napot dolgozik Bécsben, három napot van otthon.
Munkahelyi körülményeit, életformáját hűen érzékelteti az alábbi beszélgetésrészlet:
„-Kommunikáció terén akkor nincsenek gondjaid?
-Így a munkaügyekben nincsenek gondjaim.
-Egyéb téren?
-Úgy van gond, hogyha van ilyen munkahelyi akció, összejövünk, elmegyünk vacsorára,
konyhanyelv, beszélgetni arról, na most épül a ház, most tettük fel a tetőt, és mi az a kémény.
Ezek nem azok a kifejezések, amiket tanultam, és akkor kézzel-lábbal elmagyarázom.
-Milyen nyelven?
-Angolul.
-Mennyire tudsz németül?
-Németül annyira tudok, hogy az írott kommunikációt megértem. Tanulgatok németül, csak
lassan megy. Amikor kimentem, akkor nem tudtam annyira angolul, hogy megengedhessem
magamnak, hogy németül tanulhassak, hanem az angolt tanultam folyamatosan. Később meg
már annyi munka lett, hogy nem lett rá időm. Úgyhogy amennyi rám ragadt.
-A szakmádban mennyire számít az, hogy valaki milyen nyelven és hogyan kommunikál?
-Angolul kell tudni, és az elég. Az a fontos, hogy a cégen belül más emberekkel megértesd
magadat. Ehhez az kell, hogy az egész cég tudjon angolul, az én esetemben ez bejött. Jön valaki,
aki nem fog tudni angolul, akkor nekem az miatt az egy miatt meg kell tanulnom németül, hogy
tudjak kommunikálni vele. De már jött 20-25 ember a cégbe, és nem volt vele probléma. Vagy
velem nem volt probléma.
-Mik a legfontosabb elvárásaid egy munkahellyel szemben?
-Ebben a pillanatban fontos, hogy hol van az a munkahely. Nem szeretném Bécset felcserélni
Pozsonnyal. Ha újra Pozsonyba ingáznék, már az is egy stressz. Ha innen járnék Pozsonyba,
akkor mennék a vonattal, tömött vonat, késik a vonat, mindenféle emberek járnak a vonaton.
Pozsonyban a közlekedés, tömött buszok, tömött villamosok, nem járnak a buszok. Közlekedési
dugók, nem tudom. Bécs ehhez képest tiszta nyugalom, ott ha kimész a villamosra és hosszú utca
van, jön a villamosod, már látod messziről, hogy ott van a következő, azután meg már látod a
harmadikat. Tudod, hogy nem kell rá várni, jönnek pontosan. Van metró, igazán nem nagyon
fordul elő, hogy valami tömve lenne, kényelmesen tudsz utazni, és mindig pontosan érsz oda.
Szóval nincs az a stressz, ami addig volt, amíg Pozsonyba jártam, rohanás korán kelés, tömött
buszok, későn vonatra várni. Az most nincsen, és ez fontos.
-Egyéb szempontok?
Nincs olyan érzésem, hogy ne kapnék meg valamit. A munkaadó próbál mindent úgy csinálni,
hogy az alkalmazott jól érezze magát. Időnként mindenkit meghívnak vacsorára, ha
születésnapja van valakinek, pezsgőt bontanak.
-Az anyagi oldal mennyire fontos?
-Az anyagi oldal annyiból fontos, hogy meg tudjad teremteni a családodnak azt, amit elképzelsz.
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-Hol élsz jelenleg?
-Otthon kétszobás lakásban, meg Bécsben van szobám.
-Család?
- Megvagyunk a családdal, sokan úgy gondolják, hogy nem biztos, hogy ez a jó élet, amit én
csinálok, hogy négy napot nem vagyok otthon. Erre próbál mindenki valamilyen magyarázatot
találni, de ha Pozsonyba járnék dolgozni, akkor reggel hatkor mennék és este nyolckor jönnék,
ez így menne öt napon át, és a gyerekekkel ugyanúgy nem lennék. Így meg kényelmesen
ledolgozom azt a négy napot, és itthon vagyok három egész napot. (31 éves, matematikainformatika szakot végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
Összegzés:
Az interjúalanyok többsége helyben dolgozik, ami nem véletlen, hiszen láttuk, hogy
álláskeresésnél az egyik fontos szempont épp a munkahely közelsége volt. Nem akarnak
távolabb dolgozni, ezt főleg azzal indokolják, hogy családjuk van és az utazás sokba
kerülne. Minden bizonnyal az is fontos tényező, hogy megtalálták számításaikat – ennek
bizonyítéka, hogy nagyrészt elégedettek az életükkel - , vagyis nincs sem motiváló, sem
kényszerítő hatás, amely migrációhoz vezetne. A külföldi migrációnak sincs körükben
vonzereje.
A megkérdezettek kisebb csoportja adott esetben vállalna külföldön munkát, de csak
akkor, ha magától adódna. Különösebb erőfeszítéseket nem tesznek ennek érdekében, ami
újfent arra vall, hogy ez nem fontos számukra. Még kevesebben vannak azok, akik
próbálkoznak külföldi munkát találni, de az ő esetükben sincsen szó valamiféle görcsös
igyekezetről, inkább csak annyi, hogy figyelik az álláshirdetéseket.
Külföldi migrációban érdekelt interjúalany kevés volt a mintában. A külföldi állás
esetükben hosszabb ideje tartó tudatos keresés eredménye.
Mindent összevetve jelenleg tehát nincsenek migrációra sarkalló tényezők. Sokkal inkább
meghatározó az adott környezetbe való beágyazottság, az, hogy az interjúalanyok
többségének saját családja van, tovább mélyíti a beágyazottságot.
2.3.2. Vélemények a migrációról és a migránsokról
A beszélgetések során a migráció kérdése kétféle vetületben merül fel. Egyrészt a rövid távú
munkavállalással, másrészt a tartós külföldre költözéssel kapcsolatban. Azt is tudni kell, hogy
külföld alatt a többség nem Magyarországot, hanem a nyugati államokat érti.
Nem jellemző a migránsok elítélése, de azért vannak árnyalatnyi eltérések a véleményekben.
A megkérdezettek általában úgy gondolják, hogy nagy merészség és bátorság kell ahhoz, hogy
valaki a semmiből teljesen egyedül új egzisztenciát kezdjen, ezért nagyra értékelik azokat, akik
mindezt vállalják. A többség úgy látja, hogy a migráció az egyén döntése, amihez joga van,
főleg abban az esetben, ha odahaza nem tud kellőképpen boldogulni, nem nyílik elegendő tere
az érvényesülésre. Márpedig véleményük szerint a külföldön munkavállalók épp azért mennek
el, mert jobban akarnak érvényesülni. Vagyis többet akarnak keresni. Kevesen gondolják azt,
hogy a külföldi munkavállalás fő motivációja a nyelvtanulás – ha, akkor inkább csak a diákok
esetében -, a felnőttek esetében szerintük a pénzkeresés és a kalandvágy a meghatározó
migrációs tényező.
Azt is tudatosítják, hogy a migránsok körében is vannak különböző rétegek, csoportok.
„Kétféle ember van. Az egyik azért megy ki, hogy pénz keressen, összespóroljon, hazahozza, itt
fektesse be, vagy vállalkozást nyisson, vagy házat vegyen, autót vegyen. A másik ott marad.
Úgyhogy csak ez a két lehetőség van, vagy hazajön, itt fektet be, vagy ott van, de ott se úr, mert
annyi van, hogy eszik, meg lakik, de ott egy életen át kell spórolni, hogy lakást tudjon venni,
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vagy még akkor sem tud, mert csillagászati árak vannak, úgyhogy egyik se jó, másik se jó”.(27
éves műszaki egyetemet végzett nő, Kelet-Szlovákia)
„Az egyik a könnyebbik utat választotta. Az, aki azért ment ki, mert ott gyorsan, könnyen,
szakmáját félretéve lehet pénzt keresni, pl. egy mérnök kimegy kőművesnek, mert az adott
helyzetben többet keres ezzel a munkával, mint itthon. Ezek az emberek általában, miután
bizonyos anyagi hasznot elértek, visszajönnek, és itt ugyanazt a szakmát próbálják folytatni,
amit kitanultak, de általában ez nem sikerül nekik, mert kiestek a gyakorlatból, tehát így hosszú
távon szerintem nem érdemes kimenni. A másik réteg az, amelyik kimegy és a szakmájában
próbál elhelyezkedni, s ha el tud helyezkedni, akkor jól jár, szóval akkor általában vagy
visszajön és tudja folytatni azt itt, s tapasztalatokkal, jó anyagiakkal jön vissza, vagy ha ott
marad, akkor is jól jár”.(30 éves, műszaki egyetemet végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
A megkérdezettek többsége tehát kimondottan nem ítéli el a boldogulásukat külföldön
keresőket, de sokuknál azért érezhető valamiféle enyhe rosszallás. Ennek hátterében egyrészt a
„süllyedő hajóról való menekülés” szindróma fedezhető fel (még ha nem is teljesen helyénvaló
ez az összehasonlítás, hiszen az utóbbi években Szlovákia gazdaságilag sokat fejlődött),
másrészt nem tartják helyesnek, hogy valaki szakmáját a sutba vágva, hajlandó külföldön több
pénzért segédmunkákat végezni. Végső soron úgy érzik, ez a könnyebbik út.
„Gondolom azért mentek el, mert itthon nem találták saját magukat, vagy anyagilag szerették
volna magukat egy kicsit összeszedni. Én nem ítélem el őket, csak szerintem nem az a helyes,
hogy valaki diplomával, egy jó végzettséggel kimegy és ott esetleg mosogat vagy szolga lesz egy
másik országban, pár ezer koronával többért, mint amennyiért itt is boldogulna”.(28 éves,
közgazdaságtant végzett nő, Nyugat-Szlovákia)
Az említett interjúalanyok szavaiból kiderül, hogy a szülőföldön maradás számukra sokkal
többet jelent a migráció puszta tényénél. Ez egy olyan érték, amely más társítható értékekkel
együtt a folytonosság, a megmaradás, a szülőföld éltetésének, a nemzeti identitás megőrzésének
záloga. Ezért úgy gondolják, a migráció nem csupán egy döntésen múlik, hanem azon, kinek
milyen az értékrendje. Van olyan „típusú” ember, aki el tud menni és van olyan, aki erre nem
képes. S itt nem is arról van szó, hogy melyik a jobb, hanem inkább arról, hogy ők az utóbbi
csoportba tartoznak.
„Talán két csoport van, két különböző reakció van. Az egyik az, aki azt mondja, hogy hát nem
kellene itt hagyni, itthon kellene felvenni a harcot, itthon kellene boldogulni, mert mi lenne, ha
mindenki elmegy. A másik csoport meg az, aki azt mondja, hogy miért szenvedjen ő itt, miért
tegye fel az életét arra, hogy majd az unokáinak jobb lesz, úgyhogy kár ezzel vesződni. Én
mindenkinek a döntését elfogadom, azért mert más dolgokon ment keresztül. Nem mindegy, hogy
az ember milyen családi környezetből származik, az mennyi erőt ad, hogy valakinek, mondjuk az
én esetemben tanár szüleim vannak. És ez egyfajta identitást, szellemi elvárást is jelent”. (30
éves, angol szakot végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
„A könnyebbik utat választják. Meg bizonyára mások az értékeik. Mert mint mondom, külföldön
könnyebb megélni. Nem kell az embernek állandóan azon aggódnia, hogy jaj, nem fogok
megélni a fizetésből, nem lesz munkám, meg egyebek, nem tudok összekeresni magamnak
autóra, nem fogom tudni fizetni az albérletet, ezek a problémák úgy külföldön nem merülnek fel
annyira, mint itt. És azok, akik ezt választják, gondolom azért mennek ki. Aztán kérdés, hogy mi
győz az emberben. Az, hogy itt maradjon a szülőföldjén és itt próbáljon érvényesülni vagy a
könnyebb utat választja, és kimegy külföldre. Persze ki kell menni, de nem úgy hogy
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összepakolni és nem visszajönni. Persze tapasztalatot szerezni, meg világot látni, mindenképpen
ki kell menni egyszer-kétszer. Úgy, ahogy a japánok csinálják, járják a világot a kis
kameráikkal, mindent lefényképeznek és a világszerte szerzett információkat, tapasztalatokat
otthon érvényesítik. Ezért van Japán 10 évvel előbbre, mint a világ többi része”.(31 éves,
közegészségügyet végzett férfi, Nyugat-Szlovákia)
Vagy egy utolsó vélemény, amely hűen tükrözi, hogy az ember mennyire sarkítva lát mindent,
ha az övéről, a szeretettről, a megszokottról van szó:
„Mindenki jobb jövőt remél magának. (…) Ha valaki egyszer már kimegy, akár New Yorkba, és
szétnéz, és akkor hazajön, akkor azt hiszi, hogy egy putriba jött vissza. Mondjuk, én nem tudnám
magam elképzeli egy olyan városban, mint New York, én világéletemben falun nőttem fel, még
most is falun élek, és nekem ilyen szempontból tetszik, hogy a gyerekek is az udvaron játszanak,
meg nyugodtabb az ember, becsukja a kaput és akkor játszik a gyerek azon az udvaron.
Engedjél ki egy nagyvárosban két gyereket, ahol mindenféle emberek akadnak...”(26 éves,
műszaki egyetemet végzett nő, Kelet-Szlovákia9
Összegzés:
A külföldi migráció megítélése általában semleges, de attól is függ, hogy kinek a
migrációjáról és milyen migrációról van szó. Elfogadottabb a rövid távú migráció, mint az
emigráció. Elfogadottabb, amikor olyan migránsokról van szó, akik nem „szolgálni
mennek” külföldre, hanem a saját szakmájukban akarnak érvényesülni.
Az előző fejezetben már kiderült, hogy a megkérdezettek többsége sem rövid távú külföldi
munkavállalásban, sem kivándorlásban nem érdekelt, s arra is megpróbáltam rámutatni,
milyen tényezőkkel függhet ez össze. A jelen fejezetben ennek a tendenciának egy újabb
magyarázatát találjuk: a szülőföldön maradás érték, a család, a folytonosság, a közösség
szimbóluma. Aki elköltözik, valójában feladja ezt az értéket, s tudatosan szakítja el a
szálakat.
2.3. Tipikus karrierpályák
A beszélgetésekből kirajzolódó tipikus karrier állomásai a következők:
1. az egyetem elvégzése
2. álláskeresés
3. elhelyezkedés (a tanult szakmában vagy más területen)
4. aktív munkaerő-piaci helyzet
5. újabb álláskeresés vagy állásajánlat
6. új munkahely
A megkérdezettek többségének karrierje tehát lineáris, nincsenek benne kitérők, nincsenek
benne törések. Amint azt az eddigi munkahelyek száma jelzi, nagyjából minden második
interjúalany az első munkahelyén dolgozik, tehát a 4. stáción leledzik. A többiek egyszerháromszor változtattak munkahelyet. Az állásváltoztatások is az előrehaladást szolgálták.
Ha megnézzük a 3. állomást, felmerülhet bennünk a kérdés: vajon mennyire egyenes ágú egy
olyan karrier, amikor a diplomás szakember nem a tanult szakmát végzi, hanem más területen
helyezkedik el. Ez teljes mértékben a megkérdezett elképzeléseitől és igényeitől függ. A
mintánkban előforduló pályát módosított értelmiségiek nem tekintik kudarcélménynek, hogy a
szakmán kívül helyezkedtek el, sőt vannak olyanok is, akik eleve más jellegű munkát szerettek
volna végezni. A leggyakoribb pályamódosítás a vállalkozás vagy a számítástechnika, esetleg a
kettő kombinációja, amikor valaki ezen a területen vállalkozik.
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Örömteli tény, hogy a megkérdezettek döntő többsége nem volt munkanélküli, s még
örömtelibb, hogy ez nem valamiféle megalkuvásnak köszönhető (mindegy milyen munka, csak
legyen), hanem annak, hogy megfelelő állást találtak. Bár a kelet-szlovákiai interjúalanyok
többször említik, hogy régiójukban nehéz elhelyezkedni és nem lehet karriert befutni, köztük
sincs több munkanélküli, mint az ország többi területén élők között.
A mintában szereplő néhány munkanélküli egyértelmű kiváró taktikát folytat. El tudnának
helyezkedni, de egyelőre nem akarnak, mert valami jobb ajánlatra várnak (jobban fizetett
munka, szakmán belüli állás, saját elképzeléseinek maradéktalan megvalósítása). A velük
folytatott beszélgetésekből nem érződik elkeseredés, kiábrándultság. Inkább a saját magukba
vetett erős hit az, ami néha arra készteti az olvasót, hogy elgondolkodjon, vajon mennyire reális
ez az önkép, az adott környezetben mennyire teljesíthetők az interjúalany (néha indokolatlannak
tűnő) elképzelései, elvárásai.
A kérdés a siker-kudarc dimenzió felől is megközelíthető. Ebben az értelemben igazából csak a
megkérdezettek elégedettsége, illetve elégedetlensége, továbbá a sikerről alkotott képük ad
támpontot. Amint arról az első fejezetben beszámoltam, a többség elégedett. Nem panaszkodnak
a munkahelyükre, munkájukra, általában kielégíti őket, amit csinálnak. Sikernek pedig
elsősorban azt tartják, ha az ember neki tetsző munkát végez. Saját kritériumaik szerint nézve
tehát ők is sikeres emberek.
A munkanélküliek sem érzik magukat sikertelennek. Ők is abból indulnak ki, hogy
munkanélküliként azt csinálhatják, amit szeretnek, s majd akkor mennek el dolgozni, ha a
felkínált munka elnyeri tetszésüket.
A kutatás nem igazolta, de nem is cáfolta azt a nézetet, hogy a presztízsszakmának tartott joggal
és közgazdaságtannal jobban lehet érvényesülni, mint más szakokkal. A mintában szereplő
közgazdászok és jogászok sikeresnek érzik magukat, de ugyanez a többi szakma képviselőjéről
is elmondható, leszámítva a kassai Műszaki Egyetemen végzetteket, akik Kelet-Szlovákiában a
tanult szakmában nem tudtak elhelyezkedni. Úgy tűnik azonban, hogy ők is megtalálták a
számításaikat, mert diplomát szereztek és helyben találtak munkát. Nagyon nehéz megmondani,
hogy kinek mi a sikeres és a zsákutcás karrier-pálya, hiszen ez függ attól, hogy ki milyen
elvárásokkal választott egyetemet (pl. egy konkrét pályán belül akart szaktudást szerezni vagy
csupán diplomára fájt a foga), milyen munkahelyre vágyik (pl. állandó fejlődésre és
előmenetelre vagy nyugodt, közeli állásra, amely mellett családi teendőit is elvégezheti) és mit
tart sikernek. A lehetőségekhez mérten próbáltam minderre választ adni, s végső
következtetéseim a következők:
1. a beszélgetések alapján nem mutatható ki egyértelmű zsákutcás karrier-pálya, hiszen azok,
akik pályát módosítottak, azt könyvelik el sikernek, hogy egyetemet végeztek és dolgoznak,
illetve vállalkoztak/vállalkoznak. Akik a tanult szakmában tevékenykednek, többnyire
úgyszintén elégedettek pályájuk eddigi alakulásával.
2. vannak, akik sínen érzik magukat és vannak, akik még keresik, mi felelne meg nekik a
legjobban. Nem mondható el azonban, hogy az utóbbiak automatikusan elégedetlenebbek az
előbbieknél, ugyanis nem nyomás alatt, kényszerből próbálkoznak (pl. a munkanélküli), hanem
saját többé-kevésbé kikristályosodott elképzeléseiket próbálják megvalósítani.
3. ha már mindenképpen meg kell említeni valamilyen sikerpályát, én elsőként az
informatikusokat említeném. Az interjúalanyok közül elsősorban ők vállalkoznak (sikeresen!),
ők dolgoznak ismert magáncégeknél (pl. Siemens) és közülük került ki az egyetlen személy, aki
külföldön a saját szakmájában helyezkedett el.
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3. Továbbképzés, felnőttoktatás
A problematika feltérképezésére irányuló kutatási kérdéseket nem tudom megválaszolni, mivel
az interjúalanyoknak csupán egy töredéke képezte tovább magát az egyetem befejezése óta. Ők
sem elsősorban saját elhatározásból tanultak tovább, hanem azért, mert a szakmájukban bevett
gyakorlat ezt megköveteli (pl. jogászok, orvosok), vagy pedig a munkahely biztosított számukra
a munkavégzéshez szükséges továbbképzéseket (pl. informatikusok).
Másod-diplomások egyáltalán nincsenek a megkérdezettek között. Szlovákiában ugyanis csak
úgy lehet másod-diplomát szerezni, ha valaki egy újabb egyetemi diplomára tesz szert, aminek
feltétele a rendes öt évig tartó egyetemi képzés. Olyan sincs, hogy ha valaki szakpárosítást
végez (pl. angol-magyar, angol-történelem, filozófia-szociológia), akkor két diplomát kap,
mindegyik szakért egyet-egyet, s a más szakon végzett Ph.D. diploma sem egyenértékű az
egyetemi oklevéllel. Elképzelhető, hogy a háromszintű egyetemi képzés bevezetésének
köszönhetően ezen a téren változások lesznek, de a BC diploma ma sem számít Szlovákiában
teljes értékű egyetemi végzettségnek (ahogy a felépítményi iskolák bizonyítványai sem
számítottak soha annak).
Amint arra már korábban utaltam, a legtöbb interjúalany jelenleg nem tervezi, hogy
intézményesen tovább képezze magát. A távlati tervek között nyelvtanfolyam, esetleg az
Európai Számítógépes Jogosítvány megszerzése szerepel, de a beszélgetésekben semmi sem utal
arra, hogy a megkérdezettek a közeljövőben belevágnak ez irányú terveik megvalósításába.
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5.3

Kárpátaljai magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttképzési
igényei
Molnár Eleonóra- Orosz Ildikó
Bevezetés
Az ukrajnai felsőoktatás bonyolult szerkezetű. Az érettségiig az oktatás háromfokozatú
intézményi szerkezetben működik. Az elemi iskolák (1-4. oszt.) első fokozatú, az általános
iskolák (5-9. oszt.) második fokozatú intézménynek számítanak. Harmadik fokozatú oktatási
intézménynek számítanak az érettségit biztosító 10-11/12 évfolyamokkal rendelkező iskolák,
ugyanis a különböző fokozatú oktatási intézmények működhetnek külön-külön is, de egy
egységként is. A 9. osztály, tehát az alapiskola után 3-4 vizsga alapján kimeneti bizonyítványt
kap mindenki, amit nem teljes középfokú végzettségnek hívnak, és itt van lehetősége a
végzősöknek, hogy tanulmányaikat vagy az általános érettségit biztosító középiskolákban
/líceumokban folytassák, vagy a felsőoktatás rendszeréhez tartozó különböző színtű
intézményekben.
A felsőoktatás rendszere 4 szintű. I.-II. szintű felsőoktatási intézménynek számítanak
Ukrajnában az általános iskola 9. osztálya után választható 4-5 éves képzést biztosító
„collegek”, technikumok, amelyek „molodsij specialist”15 oklevelet adnak a diákoknak. Egyes
II. szintű felsőoktatási intézmények a megfelelő akkreditáció után baccalaureátusi fokozatú
diplomát is adnak, amit tanulmányaik folytatásával szereznek meg a diákok. A II.-III.IV.szintű felsőoktatási intézményekben a képzés többféle, vagyis egymásra épülő képzések
révén több szintű oklevelet lehet szerezni. Ezen oktatási intézményekben általában az
érettségire épülő négy éves, nyolcszemeszteres képzés révén szerezhetik meg a felsőfokú
képesítés bakalaureátusi fokozatát, majd egy éves képzés után attól függően, hogy milyen
tartalmi kurzusra nyert felvételt a diák, „specialist” vagy „magiszter” fokozatú diplomát
kaphat. Mindkét fokozat egyetemi szintűnek számít és feljogosítja a végzőst, hogy
tanulmányait aspirantúrán, vagyis doktori képzésben folytassa. A II. fokozaton akkreditált
felsőoktatási intézmények általában „molodsij specialist” (junior specialist) illetve „bakalavr”
(baccalaureatusi) diploma kiadására jogosultak. A III-IV. fokozatú felsőoktatási intézmények
akkreditációs engedélyei alapján minden szintű képzést folytathatnak. A IV. fokozatú
intézményeknek van joguk doktori iskolák működtetésére, vagyis azon oktatási intézmények
számítanak IV. fokozatúnak, amelyek doktori iskola működtetésére is rendelkeznek
akkreditációs engedéllyel. Az 1996-os oktatási törvénymódosítás után Ukrajnában azon
felsőoktatási intézményeket, melyek a legnagyobb hagyománnyal rendelkeztek, nemzeti
egyetemi státuszba helyezték. Ezen nemzeti egyetemeket az ország vezető egyetemeiként
tartják számon, és V. fokozatú kiemelt intézményként működnek. Az európai gyakorlatnak
megfelelő felsőoktatási intézmények, így az ukrajnai III.-V. fokozatú felsőoktatási
intézmények közül is általában a III. fokozatúak az európai értelemben vett főiskolák, a IV-V.
fokozatúak az egyetemek. Kutatásunk témájának értelmében a továbbiakban a III-IV. szintű
felsőoktatási intézményekben végzett különböző szintű diplomát szerzett fiatalok karrierjének
alakulásával fogunk foglalkozni.
Nézzük meg statisztikailag a kárpátaljai felsőoktatási intézmények szerkezetét, a
továbbtanulási lehetőségek alakulását, azon belül a kárpátaljai magyarok felsőfokú képzésben
15

Molodsij specialist - junior specialist

való részvételi arányát az általunk vizsgált periódusban, vagyis az elmúlt évtizedben 19962006 között.
Ukrajna függetlenségéig Kárpátalján egy egyetem működött, az Ungvári Állami Egyetem,
amely azóta megkapta a Nemzeti státuszt. A függetlenségi nyilatkozat után, de főleg az 1994ben megtartott ukrajnai közoktatási dolgozók kongresszusa utáni időszakban prioritásként
kezelték a felsőoktatás expanzióját országos szinten, hogy az önálló független állam
értelmiségi rétegét minél hamarabb kineveljék. Erre az időszakra (1994-1996) jellemző az új
felsőoktatási intézmények alapítása, amit megkönnyített az is, hogy még nem fogadták el az
akkreditálás törvényi szabályozását, hanem miniszteri rendelettel szabályozták azt. Az
intézmények létrehozásának általánosan elterjedt mechanizmusa volt, hogy valamely egyetem
kihelyezett tagozataként kezdte meg tevékenységét egy-egy városban, általában a lokális elit
kezdeményezésére, majd az első kibocsátás után önállósodott és vált teljes jogú felsőoktatási
intézménnyé. Kárpátalján ebben az időszakban számos felsőoktatási intézmény jött létre, de
közülük nem mindegyik bizonyult életképesnek, így a továbbiakban azon intézményekre
fogunk kitérni, melyek napjainkig megtartották státuszukat. Az első önálló felsőoktatási
intézményekhez tartozott az Ungvári Informatikai- Jogi- és Közgazdasági Főiskola (ma
Kárpátaljai Állami Egyetem), amelyet Ungvár város önkormányzata hozott létre, mint
alternatív képzési lehetőséget, a monopóliumát őrző Ungvári Állami Egyetemmel (ma Ungvári
Nemzeti Egyetem (UNE)) szemben, a tanári kar egy részének átcsábításával. Az intézmény
működési engedélyét, „a licenciát”, az akkreditálási folyamat első fázisaként 1996-ban kapta
meg. A másik ilyen kezdeményezés a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (ma II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF)) volt, amelyet a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ),
a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) kezdeményezésére 1994-ben hoztak létre a
Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozataként. A Főiskola a
működési engedélyét szintén csak 1996-ban kapta meg, egy időben az említett ungvári
intézménnyel. Két évig (1994-1996) tartottak a tárgyalások és a politikai egyeztetés a működés
legitimálásával kapcsolatban, amiben jelentős gátló tényezőként vett részt az Ungvári Állami
Egyetem (UÁE), amely védte monopol helyzetét, ahogyan az ott dolgozó professzorok egy
csoportja is, akik egyéni érdekeik csorbulását látták a kezdeményezésben. A 90-es évek
második felére tehető a Munkácsi Technológiai Főiskola valamint a Munkácsi Humán
Pedagógiai Főiskola létrejötte. A Munkácsi Technológiai Főiskola a Munkácsi Városi Tanács
kezdeményezésére jött létre, mint a Hmelynickij Város Podolja Technológiai Egyetem
kihelyezett tagozata, amely 1997-ben vált önállóvá. A Munkácsi Humán Pedagógiai Főiskola
az Ivano - Frankivszki Egyetem kihelyezett tagozatából önállósodott, melyet a Munkácsi
Középfokú Tanítóképző bázisán hoztak létre. Ennek az intézménynek a Kárpátaljai Megyei
Tanács az alapítója és fenntartója. Mindkét felsőoktatási intézmény a hágón túli kihelyezett
tagozatokból nőtte ki magát, mert az UÁE elzárkózott a kihelyezett tagozatok indítása elől más
kárpátaljai városokban. Évtizedünk első felében az ungvári és a munkácsi főiskola állami
intézménnyé vált, vagyis a központi költségvetés biztosítja fenntartásukat, így a területen
napjainkban három állami fenntartású felsőoktatási intézmény működik: az Ungvári Nemzeti
Egyetem, a Munkácsi Technológiai Főiskola és a Kárpátaljai Állami Egyetem. A Munkácsi
Humán Pedagógiai Főiskola megyei alapítású, és így a megyei tanács finanszírozza, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapítványi16, az ukrán államtól nem részesült
eddig támogatásban.
16

A Főiskola alapítója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány. Az alapítványt a KKMKSZ , KMPSZ, BRE, és Beregszász városi tanács
hozta létre 1994. Az Alapítvány kezdeményezte a főiskola akkreditálását az ukrán hatóságoknál, valamint a fenntartás ügyében fordult a
HTMH-hoz, az OM-hez és felkérte a Nyíregyházi Főiskolát, hogy segítse a beindítását. A magyar állam nem vett így részt közvetlenül az
alapításban, mint a Sapientia esetében, nem volt önálló költségvetési tételként beemelve az állami költségvetésbe. 1994-96 között, míg az
Intézmény meg nem kapta a licenciát a képzés a BGYTF kihelyezett tagozataként működött, a tanárok munkájukért az anyaintézettől kapták
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A továbbiakban vizsgáljuk meg a kárpátaljai magyarok képzettségi szintjét különös tekintettel
részvételükre a felsőoktatásban. Erre vonatkozó adatokkal a szovjet rendszerben nem
rendelkeztünk, még a népszámlálás adatai is csak részben váltak hozzáférhetővé. Az első
hivatalos adatoknak minősíthető kimutatások az 1989-es népszámlálás alapján 1996-ban láttak
napvilágot néhány ungvári kutató által publikált tanulmányban.
Az egyes kárpátaljai nemzetiségek 1000 főre kiszámított iskolázottsági mutatói az 1989. évi népszámlálási
adatok alapján
Felsőfokú
Orosz
Ukrán
Szlovák

Magyar
Román
Cigány

246
68
88
37
17
–

Befejezetlen
felsőfokú
25

Szakközép-iskola

Középiskola

Általános iskola

Elemi iskola

267

310

–

34

10

149

367

218

145

12

157

385

101

–

7

98

427

264

155

3

38

208

451

181

–

7

97

431

387

(vö. Migovics 1997: 49, Marina 1997: 114)
Mint látjuk, a kárpátaljai magyarság felsőfokú végzettséggel rendelkezők tekintetében mélyen
alul reprezentált, melynek számos diszkriminatív jellegű oka van. Jelen kutatás tárgyát ez nem
képezi, de az okok jellegéről részletesebben olvasható korábbi tanulmányainkban. (Orosz,
2005)
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya nemcsak kárpátaljai szinten alacsony, de
jócskán elmarad az országos átlagtól, ahol ezer főre 85 személy jut a 15 év fölötti
korosztályból az ukránok körében, míg ez a mutató az ukrajnai bolgárok esetében 66 fő, a
lengyelek esetében 69 fő, a beloruszok esetében 116 fő, az oroszok esetében 158 fő. (Tóth,
2002)
A kárpátaljai magyarok alul reprezentáltsága az elmúlt évtizedben sem változott lényegesen.
Meg kell állapítanunk, hogy míg a kárpátaljai magyarok regionális aránya 12,1% a 2001-es
népszámlálási adatok szerint, úgy 1993-ban illetve 1994-ben az ungvári egyetemre felvételt
nyert hallgatók közül mindössze 10%, illetve 8,1% volt magyar nemzetiségű, amikor a
területen ez volt „az egyetem”. A két év adata közötti különbség azért is figyelemre méltó,
mert az UNE (akkor még UÁE) felvételi eljárásának lezárása után került csak sor az első
felvételire a KMF-re (akkor még BGYTF kihelyezett tagozata), és akkor még csupán tanítói,
óvodapedagógia, angol, történelem és földrajz szakra. Az UNE-en ebben az időszakban, mint
azt a táblázat is alátámasztja, földrajz szak nem volt, és tanítóit, valamint óvodapedagógiát sem
lehetett főiskolai szinten tanulni Kárpátalján. A két év adatai alapján azt is megállapíthatjuk,
hogy a magyarok a természettudományi szakokra nyertek felvételt , a bölcsészettudományok
közül pedig a magyar nyelv és irodalomszakra. Az 1993-ban a felvételt nyert 85 hallgató közül
10 volt magyar szakos, míg 1994-ben a 72 főből 15 volt magyar szakos. Jelentős hallgatói
létszámcsökkenést tapasztalunk az angol (11-ről 2 főre), matematika (12-ről 5 főre) szakokon.
Egyedül a fizika tanári szak esetében tapasztalhatunk növekedést (6-ról 9 főre).

bérüket. 1996-tól, a főiskola önállósodása után, az alapítvány vagy a főiskola közvetlenül pályázott az OM határon túli magyarok
főosztályánál és a közalapítványoknál és az elnyert összegből működött az intézmény.
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Az Ungvári Állami Egyetemre felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók
nemzetiségi összetétele
No

Szak

1993

1994
1

2

3

4

40

1

2

1.

Történelem

50

2.

Magyar nyelv és irodalom

10

0

0

0

3.

Orosz nyelv és irodalom

20

14

6

0

4.

Ukrán nyelv és irodalom

62

60

0

0

5.

Szlovák nyelv és irodalom

0

0

0

0

6.

Román nyelv és irodalom

4

0

0

0

7.

Angol nyelv és irodalom

44

27

3

2

8.

Német nyelv és irodalom

20

16

0

0

9.

Francia nyelv és irodalom

10

10

0

0

10.

Fizika (tanári)

41

33

1

0

11.

26

17

3

0

12.

Fizika (számítástechnika,
elektronika)
 Fizika (elméleti)

20

20

0

0

13.

Alkalmazott matematika

32

27

2

1

14.

Matematika (tanári)

60

45

3

0

15.

Természetvédelem

10

9

1

0

36

30

3

0

16.

5
6
10
0
1
0
0
11
3
0
6
6

6

1

2

3

4

0

1

53

44

2

2

5
5
15
2
0
0
0
2
1
0
9
3

6

7

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

20

13

5

0

0

0

0

0

1

51

51

0

0

0

0

0

0

9

7

0

2

0

0

4

0

6

0

0

0

0

6

0

1

42

33

5

2

0

0

0

1

21

16

1

2

0

0

1

0

0

10

9

0

1

0

1

68

58

1

0

0

0

0

0

0

30

25

2

0

0

0

0

0
2
12
0
3

0

0

0

0

0

0

0
4
5
0
1

0

0

0

0

30

23

3

0

0

0

60

54

1

0

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

35

34

0

0

0

0

0

5
1
8
2
2
3
1
0
2
1
0
0
85
10

0

0

50

45

0

0

0

20

19

0

1

3
0
5
8
0
4
0
2
1
3
0
0
0
2
1
0
2
1
0
0
0
1
18 72
2 8,1

0

1

0

1

1

1

141 121

5

0

0

2

0

0

29

22

3

0

0

20

26

1

0

0

0

1

0

29

17

5

0

0

0

0

20

20

0

0

0

0

1

20

16

2

0

0

0

1

20

18

1

0

0

1

0

50

46

1

0

0

0

0

0

8

7

1

0

0

10

9

0

0

0

0

7

10

886 743

39

0

0,8

1,2

100

4,4

Kémia (tanári)
17.

Biológia

50

38

5

2

18.

Szőlő-, gyümölcstermesztés

20

19

0

0

19.

Orvosi

140

121

6

1

20.

Ipari elektronika

25

19

3

1

21.

Gépgyártási, technológia

25

19

3

1

22.

Műszergyártás

25

21

0

0

23.

Pénzügy és hitel

20

19

0

0

24.

Közgazdaság

21

19

1

0

25.

Könyvvitel

21

17

1

0

26.

Jog

54

50

2

0

27.

Városi építészet

0

0

0

0

28.

Építészmérnöki

0

0

0

0

Összesen:

847

692

43

9

%

100

82

5

1

84

7

7

0,8

0,8

1- felvettek száma, közülük:
2- ukrán
3- orosz
4- szlovák

5- magyar
6- román
7- egyéb nemzetiségű (fehérorosz, zsidó, lengyel, bolgár

A korábbi években, valamint az utána következő években felvételt nyert hallgatók nemzetiségi
összetételéről nincs megbízható információnk, mert az adatok nem hozzáférhetők és csak saját
kutatásainkra és felméréseinkre támaszkodhatunk. Az intézmények az adott témával
kapcsolatban nem minden évben reagáltak nyitottsággal megkeresésünkre, különösen a
narancsos forradalom előtti két évben. Az általunk létrehozott adatbázis alapján, melyet a
kárpátaljai felsőoktatási intézmények által kitöltött és pecséttel hitelesített kérdőívek alapján
készítettünk, állítottuk össze az alábbi táblázatokat.
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Megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évtizedben az állami és megyei felsőoktatási intézményekben
a hallgatói létszám jelentősen nőtt, míg az 1998-99-es tanévben a kárpátaljai állami és megyei
fenntartású felsőoktatási intézményekben 11 754 hallgató járt, úgy a 2006-2007-es tanévben
már 16 905, ami 43,8 % létszámnövekedést jelent.
Nézzük meg, hogyan alakult a magyar nemzetiségű hallgatók aránya ebben az időszakban. Az
1998-99-es tanévben 658 magyar nemzetiségű hallgató járt a kárpátaljai állami és megyei
felsőoktatási intézményekbe, míg a 2006-2007-es tanévben 902 tanult, vagyis a hallgatói
létszám 244-gyel növekedett, ami 16%-os növekedést jelent. A magyar nemzetiségű hallgatók
továbbtanulási esélyeit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola segítette
nagymértékben. A táblázatok alapján megállapíthatjuk, hogy míg a kárpátaljai állami/megyei
felsőoktatási intézményekben tanuló magyarok részaránya a vizsgált periódusban lényegesen
nem növekedett, és összességében nem érte el a 6% -ot, addig a főiskolán a hallgatói létszám
hatszor több lett. A 2006/2007-es tanévben a kárpátaljai magyar nemzetiségű felsőoktatásban
tanuló magyar hallgatók száma 1923 a területen, közülük 1021, vagyis több mint a fele a
főiskolán tanul.
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Kimutatás a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanulókról az intézmények adatai alapján
(1998-2001) Orosz, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

II. Rákóczi Ferenc
KMF??17

Ungvári Nemzeti
Egyetem

Kárpátaljai Állami Munkácsi
Munkácsi Humán
Kód
Egyetem (Ungvár) Technológiai
Pedagógiai Főiskola
Főiskola
1998/ 1999 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2001 2002 1998 1999 2001 2002 1998 1999 2001 2002 1998 1999 2001 2002
/
//
1999 /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2000 2002 2003 2004 2005 1999 2000 2002 2003 1999 2000 2002 2003 1999 2000 2002 2003 1999 2000 2002 2003
18

205
206
%
207
208
%
209
210
%
213
214
%
215
216
%
220
221
%
222
224
225

113 213 264 291 321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 213 264 291 321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 50 206 309 289
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 50 206 309 289
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

532 5305 5360 5853 6269 436 640 934 900
0 1225 1341 2054 2381 53 145 156 206
0 23 25 35 38 12 23 17 23
532 372 396 386 396 18 22 28 24
0 79 82 139 163
3
6 15
9
0 21 21 36 41 17 27 54 38
0 44 14
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0 11
7
0
0
0
0
0
0
332 3654 3530 3174 3436 815 1130 1757 1844
0 2348 2366 2127 2418 662 1123 1240 1682
0 64 67 67 70 81 99 71 91
332 199 188 139 141 12 16 124 118
0 120 127 93 96 11 15 119 118
0 60 68 67 68 92 94 96
0 2715 2979 3043 3183 223 372 556
0 191 220 199 205
8
8 11
0
7
7
7
6
4
2
2
0 65 59 121 42 48 58 109
0 500 189 192 1000 300 283 190
0 1504 660 673 3720 750 708 617

715
305
43
19
6
32
0
0
0
465
440
95
20
19

911 970 1005 16 55
281 326 338 15 50
31 34 34 94
2
24 21 24
1
2
8
6
9
1
0
33 29 38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
698 1169 1434 304 566
648 1060 1292 296 550
93 91 90 97 45
28 32 37 17 44
26 30 35 17 55

100 95 93 94
135 320 397 479
12
6
8
8
9
2
2
2
108 na Na 98
216 262 228 288
673 497 413 480

113
102
90
7
7
100
0
0
0
797
769
96
21
20

140
129
92
0
0
0
0
0
0
851
816
96
34
0

95 100
9 95
0
530
0
0
0 10
0
0
2
0
0
0
0
0
0
108 Na 68 93 510
283 150 133 163 1100
471 300 267 262 1700

17

A II. Rákóczi Ferenc KMF hallgatói létszáma a levelező képzés esetében magába foglalja a kihelyezett tagozatok létszámát
A 2003/2004-es és a 2004/2005-ös tanévben nem kaptunk adatokat az egyetemektől, illetve a főiskola esetében ebben a számban nincsenek benne a különböző felnőttképzési
tanfolyamokon résztvevők létszáma
18
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205. Nappali tagozatos hallgatók összlétszáma
206. Közülük tandíjat fizet
207. Magyar nemzetiségű nappali tagozatos hallgatók száma
208. Közülük tandíjat fizet
209. Esti tagozatos hallgatók összlétszáma
210. Közülük tandíjat fizet
213. Levelező tagozatos hallgatók összlétszáma
214. Közülük tandíjat fizet
215. Magyar nemzetiségű levelező tagozatos hallgatók száma
216. Közülük tandíjat fizet
220. Ösztöndíjas hallgatók száma
221. Közülük magyar nemzetiségű
222. Az évi ösztöndíj mértéke USD-ben
224. A legalacsonyabb évi tandíj USD-ben
225. A legmagasabb évi tandíj mértéke USD-ben
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A kárpátaljai felsőoktatási intézményekbe felvett hallgatók nemzetiségi megoszlása a
2005/06 és a 2006/07 tanévekben az intézmények adati alapján
Az
oktatás
Hallgatók száma Nappali
az intézményben levelező
Σ
%
Közülük
költségtérítéses

Az orosz
nemzetiségű

Közülük
költségtérítéses

Román
nemzetiségű

Közülük
költségtérítéses

Szlovák
nemzetiségű

Közülük

Magyar
nemzetiségű

Ungvári Állami Egyetem Munkácsi Technológiai
Főiskola
2005-2006 2006-2007
2005-2006 2006-2007

II. Rákóczi Ferenc KMF19

Munkácsi Humán
Pedagógiai Főiskola
2005-2006 2006-2007

2005-2006 2006-2007

6873

7144

1066

1105

1160

1199

562

459

562

2893

3257

1646

1536

1607

1656

730

549

284

374

9766

10401

2712

2641

2767

2855

1292

1008

846

1021

100

100

100

100

100

100

100

100

373

385

373

430

102

102

16

94

1350

1433

730

549

32

374

100

100

Nappali

2703

2776

levelező

1686

2224

Σ

4389

%

45

Nappali
levelező

647

1316

1075

5000

1689

1460

1723

1863

832

651

48

468

48

62

55

62

65

64

65

6

45

127

125

15

12

22

16

4

0

0

0

2

60

18

15

27

28

0

0

0

0

Σ

129

185

33

27

49

44

4

0

%

1,3

1,8

1,2

1,0

1,8

1,5

0,3

0

Nappali

52

55

2

2

9

4

2

0

0

0

0

0

levelező

0
0

6

32

15

12

26

17

0

0

Σ

58

87

17

14

35

21

2

0

%

45,0

47,0

51,5

51,9

71,4

47,7

50

0

39

48

6

6

1

1

1

0

0

0

0

0

Nappali
levelező

0
0

0

18

12

6

0

0

2

0

Σ

39

66

18

12

1

1

3

0

%

0,4

0,6

0,7

0,5

0

0

0,2

0

Nappali

16

21

6

6

0

0

1

0

0

0

levelező

0

13

10

6

0

0

2

0

0

0

Σ

16

34

16

12

0

0

3

0

0

0

%

41,0

51,5

88,9

100

0

0

0

0

29

29

2

2

0

1

1

0

0

0

0

0

Nappali
levelező

0

0

1

16

9

7

2

3

0

0

Σ

30

45

11

9

2

4

1

0

0

%

0,3

0,4

0,4

0,3

0,07

0,14

0,08

0

0

Nappali

11

8

2

2

0

1

0

0

0

0

levelező

0

12

7

5

2

3

0

0

0

0

Σ

11

20

9

7

2

4

0

0

%

36,7

44,4

81,8

77,8

100

100

0

0

Nappali

502

550

22

23

22

19

18

37

levelező
Σ

Közülük
költségtérítéses

Ungvári Nemzeti
Egyetem
2005-2006 2006 2007

0
0
562

647

43

164

42

34

26

22

60

53

284

374

545

714

64

57

48

41

78

90

846

1021
100

%

5,6

6,9

2,4

2,2

1,7

1,4

6,0

8,9

100

Nappali

157

203

8

9

8

5

5

3

16

94

levelező

0

94

37

21

25

21

60

51

32

374

Σ

157

297

45

30

33

26

65

54

48

468

%

28,8

41,6

70,3

52,6

68,8

63,41

83,3

60

6

45

19

A KMF hallgatói létszám levelező szakos képzésében a kihelyezett tagozatok (kertészmérnöki, közgazdasági) hallgatói
létszámát is magába foglalja
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Figyelembe véve, hogy a vizsgált periódus első felében a kárpátaljai magyarok lényegében
csak az Ungvári Állami Egyetemen diplomázhattak, mert az újonnan alapított felsőoktatási
intézmények végzősei 2001-től kezdve kaphattak diplomát, a kutatáskor a megkérdezettek
körét ehhez igazítottuk, törekedve arra, hogy arányaiban figyelembe vegyük a különböző
szakokon végzettek véleményét. Az általunk végzett felmérések szerint sajnos a
matematikusok közül alig maradt itthon végzős hallgató, ez jellemző az orvostanhallgatókra
is, és a magyar szakosok egy része szintén az anyaországban kereste boldogulását, bár mivel a
magyar hallgatók jelentős részét ők tették ki, így közülük került ki az interjúalanyok jelentős
része, ugyanis a 2006-os évtől részarányuk az UNE –en tovább növekedett.
A kutatás során 22 interjút készítettünk, melyek megoszlása az alábbiak szerint alakult:
?

Szak

Neme

1.
2.

Angol
Angol-történelem

Nő
Férfi

3.
4.

Angol-történelem
Biológia-kémia

Nő
Férfi

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Építészmérnök
Magyar filológia
Magyar filológia
Magyar filológia
Magyar filológia
Magyar filológia
Magyar filológia
Magyar filológia
Matematika

Férfi
Nő
Nő
Nő
Nő
Nő
Nő
Férfi
Férfi

14.

Matematika

Férfi

15.
16.
17.
18.
19.

Német
Orvos
Óvodapedagógia
Politológia
Tanítói

Nő
Nő
Nő
Nő
Nő

20.
Tanítói
Nő
21. Történelem-földrajz Férfi
22. Villamosmérnök
Férfi

Interjúalanyaink
Diploma
Intézmény Születési hely
éve
2005
UNE
Ungvári járás
2002
II. RFKMF Beregszászi
járás
2002
II. RFKMF
Moszkva
1995
UNE
Beregszászi
járás
2006
UNE
Ungvári járás
2006
UNE
Ungvári járás
1998
UNE
Ungvári járás
2001
UNE
Ungvári járás
2004
UNE
Ungvári járás
2005
UNE
Munkács
2001
UNE
Csap
2003
UNE
Ungvár
1997
UNE
Beregszászi
járás
2002
UNE
Ungvári járás
2004
2003
2003
2002
2003

UNE
UNE
II. RFKMF
UNE
II. RFKMF

Ungvári járás
Ungvári járás
Beregszász
Ungvári járás
Ungvári járás

2001
2002
2004

II. RFKMF
II. RFKMF
UNE

Ungvár
Beregszász
Nagyszőlős

Lakhely
Ungvári járás
Beregszászi
járás
Beregszász
Beregszászi
járás
Ungvári járás
Ungvári járás
Ungvári járás
Ungvári járás
Ungvári járás
Munkács
Csap
Ungvár
Beregszászi
járás
Beregszászi
járás
Ungvári járás
Ungvári járás
Beregszász
Ungvári járás
Nagyszőlősi
járás
Beregszász
Beregszász
Ungvári járás
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Az interjúk mellett fókuszcsoport megbeszélést is tartottunk, ahol a különböző vélemények megismerése érdekében SWOT analízis módszerből
jól ismert cédulázást alkalmaztuk, amely lehetővé tette, hogy minél több véleményt megismerjünk. A fókuszcsoport megbeszélésen 10 fő vett
részt, összetételüket a következő táblázatban foglaltuk össze:
?

Nem

Intézmény

Szak

DiplomaLakhely
szerzés éve
2001
Csap
2004
Csap

Munkahely
II. RF KMF
Állami számvevőszék

Tanársegéd
Vezető
számvevő

2003

Szürte

Ungvári járási kórház

Járási
reumatológus
Igazgató

Karácsfalvi Görög
Katolikus Líceum
Agora Iroda
Irodavezető
Image bevásárló központ Vállalkozó

1.
2.

Nő
Nő

UNE
UNE

3.

Nő

UNE

Magyar filológia
Nemzetközi –
külkereskedelmi
kapcsolatok
Orvosi

4.

Férfi

II. RF KMF

Angol-történelem

2003

Feketepatak

5.
6.

Férfi
Férfi

UNE
UNE

1998
1998

Beregszász
Beregszász

7.

Nő

UNE

Fizika
Magyar politikai
szakértő
Magyar filológia

2002

Beregszász

8.

Nő

UNE

Magyar filológia

1999

Nagybereg

Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség
II. RF KMF

9.
10.

Nő
Férfi

II. RF KMF
II. RF KMF

Történelem-földrajz
Történelem-földrajz

2003
2003

Nagyszőlős
Beregszász

Rehabilitációs Intézet
Kárpátinfó

Beosztás

Módszertani
szaktanácsadó
Tanulmányi
osztályvezető
Igazgató
fordító
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Tipikus karrier-pályák
A megkérdezettek többsége elsőgenerációs értelmiségi, mindössze a szülők egyharmadának
van felsőfokú végzettsége. A második generációs értelmiségiekre az általunk megkérdezett
friss diplomások esetében nem jellemző a családi minta követése, ez mindössze négy esetben
fordult elő. Tanulmányaikat az érettségi megszerzéséig két válaszadó kivételével magyar
nyelven végezték. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola végzősei magyarul
szereztek képesítést, az Ungvári Nemzeti Egyetemen diplomázottak részben vagy teljesen
ukránul folytatták tanulmányaikat. Az iskolaválasztást döntően nem a tudatos
szakmaválasztás, nem a tipikus karrierépítés felé vezető úton történő első lépés megtétele
határozta meg, a felsőoktatási intézménybe való felvételkor sokkal inkább a szülők szűkös
anyagi lehetőségei és a nyelvi nehézségek a motiváló tényezők. A lakóhelyhez való közelség
plusz terhet vett le a szülők válláról azáltal, hogy kisebb lett az útiköltség és nem kellett öt
éven keresztül kollégiumi díjat vagy albérletet fizetni. Kisebb súllyal jelentkezik, egy-egy
esetben fordult elő az erős szülői behatás vagy a jó tanulmányi előmenetel, valamely
tanulmányi versenyen elért első helyezés, amely megkönnyítette az egyetemi felvételt.
A fókuszcsoporton az Iskolaválasztás tudatossága kérdésre adott
válaszok
1. Gyerekkorom óta orvos szeretnék lenni.
2. Csak itt volt orvosi képzés.
1. Egyetlen hely volt Kárpátalján, ahol magyar nyelven lehetett tanulni
felsőfokú intézményben.
2. A hely közelsége miatt.
3. Imádtam a verseket, és akkor még azt gondoltam, itt azzal fogok
foglalkozni, amit szeretek.
1. Egy új szak volt, amiről úgy gondoltam, hasznomra válik a jövőben.
2. Mindig is szerettem a matematikát és az angolt.
3. A hely közelsége miatt.
1. Magyar nyelven folyt az oktatás
2. Fodó Sándor személye
3. Humán érdeklődés
1. Egyetlen hely volt Kárpátalján, ahol magyar nyelven lehetett tanulni
felsőfokú intézményben.
2. Szülőföldemen akartam tanulni.
3. Céltudatosan készültem a tanári pályára.
1. Családi nyomásra.
2. 1993-ban az egyetlen ismert felsőoktatási intézmény volt az UÁE.
1. A középiskola erős alapot adott magyar nyelvtanból és irodalomból.
2. Az ukrán nyelv hiányos tudása.
3. Anyagi okokból nem mehettem külföldre.
1. Nívós oktatás és megfelelő szak.
2. Magyar közeg.
1. Magyar nyelven lehetett tanulni.
2. Kárpátalján van.
3. Vonzó volt a szakpárosítás.
4. Az intézmény jó híre.
5. Ingyenes oktatás.
1. Magyarul szerettem volna tanulni.
2. Korrupció nélkül.

Intézmény/szak
UNE / orvosi
UNE / magyar
filológia

UNE / nemzetközi –
külkereskedelmi
kapcsolatok
UNE / magyar
filológia
UNE / magyar
filológia
UNE / fizika
UNE / magyar
filológia
II. RFKMF /
történelem-földrajz
II. RFKMF / angoltörténelem

II. RFKMF /
történelem-földrajz
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3. Érdekelt a földrajz és az őstörténet.
Kulturális erőforrásokban saját bevallásuk szerint nem bővelkednek, nagyon kis részük jár el
alkalmanként színházba, hangversenyre, akkor is jórészt azért, mert magyar nyelven van és
ingyenes. Az általunk megkérdezett friss diplomások számára fő gazdasági erőforrást a
fizetésük és a szülők anyagi támogatása, a szülői ház nyújtotta menedék jelenti. Az egyik
beszélgetőtárs így fogalmaz, amiben interjúalanyaink többségének véleménye is jól
tükröződik:
„… ha nem lennének a szüleim, nincsen egy biztos háttér, pl. nincs házunk, nincs mit ennünk,
nem tudom, akkor nyilván ebből a 400 valamennyi hrivnyából (kb.17 000 HUF) nem tudnám
magam fenntartani… Nem tudnék egy szobát sem bérelni magamnak… Hat év güri,
megfeszített tanulás után mennyire lehet azt elképzelni, hogy pl. egy fiatal pár kis gyerekkel
hogy tudnak megélni, érvényesülni, hogy tudnak lakást bérelni, enni, öltözködni…”20
Mindössze egy megkérdezett megfogalmazásában tükröződik teljes elégedettség:
„… meg vagyok elégedve tökéletesen a saját életszínvonalammal… Igen, mi úgy alakítjuk,
hogy kényelmes legyen a számunkra…”21
Kapcsolati tőkéjüket saját bevallásuk szerint az értelmiségi körökben alakították ki az
egyetem évei alatt, illetve munkába állást követően.
A diploma megszerzése mellett a többség szerzett számítógépes ismereteket, ECDL
bizonyítványt, ismer valamilyen idegen nyelvet és beszéli az államnyelvet legalább
középfokon. A következő táblázatba összefoglaltuk, az ungvári egyetemen vagy a beregszászi
főiskolán megszerzett diploma mellett friss diplomásaink még milyen ismeretekkel
gyarapodtak, milyen kiegészítő képzéseken, tanfolyamokon, tréningeken vettek részt, melyek
mutatják a környezetük és a számukra felkínált lehetőségekhez való igazodást is.
Megszerzett szak
építészmérnök
orvos

Kiegészítő-képzés
számítógépes ismeretek
számítógépes ismeretek

biológia-kémia
matematika
magyar filológia
magyar filológia
magyar filológia
magyar filológia

20
21

számítógépes ismeretek
hitoktatói végzettség,
zeneiskolai végzettség (zongora)
számítógépes ismeretek
teológia,
könyvtáros továbbképzés
számítógépes ismeretek
számítógépes ismeretek
számítógépes ismeretek,
könyvtáros továbbképzés,
digitalizálással kapcsolatos
továbbképzések

Idegen
nyelvtudás
angol, latin,
francia
angol
német

Államnyelv
ismerete
felsőfok
középfok
anyanyelvi
szinten
felsőfok
középfok
középfok

orosz
angol

középfok
középfok

26 éves orvos nő
26 éves nő, magyar filológus
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magyar filológia
angol
matematika
német

tanítói
angol-történelem
villamosmérnök

történelempolitológia
történelem-földrajz
tanítói
magyar filológia

magyar filológia
angol-történelem

óvodapedagógia

hitoktató
számítógépes ismeretek
gazdasági képzés
számítógépes ismeretek
kántorképzés,
könyvelői tanfolyam,
3 éves vallásismereti tanfolyam,
számítógépes ismeretek,
konfliktuskezelési tréning
zeneiskola
számítógépes ismeretek
számítógépes ismeretek
számítógépes ismeretek,
jogosítvány,
fodrász tanfolyam,
falusi turizmus és idegenvezetési
tanfolyam
számítógépes ismeretek
számítógépes ismeretek
népzene, néptánc
számítógépes ismeretek
vezetőképzés,
kommunikációs tréningek,
Európai Uniós tréning,
pályázatíró tréning
számítógépes ismeretek
3 hetes óvodapedagógiai tanfolyam
számítógépes ismeretek
újságíró-média továbbképzés,
pályázatíró tréning,
zeneszerzői képzés
számítógépes ismeretek
számítógépes ismeretek

alapfok
angol
német

középfok
középfok
középfok

orosz,
angol
angol

középfok

angol

felsőfok

középfok
anyanyelvi
szinten

alapfok
középfok
középfok

alapfok
angol

középfok

angol

középfok

A kárpátaljai magyarság döntő többsége a magyar határ közelében, nagyjából az Ungvár,
Császlóc, Csongor, Izsnyéte, Dercen, Beregújfalu, Salánk, Fancsika, Csepe, Feketeardó,
Gyula által behatárolt területen él, illetve szigetekben és szórványokban, elsősorban a FelsőTisza-vidéken. Akik Beregszász városában vagy a beregszászi járásban élnek, kevésbé
érintkeznek mindennapjaik, magánéletük során a többségi nemzettel, ezekben a községekben
a magyarok aránya nagyobb az ukrán nemzetiségűekénél. A munkácsi, ungvári és a szőlősi
járásokban élő magyarok munkatársai, szomszédai, ezáltal barátai is gyakrabban az
államalkotó nemzet soraiból kerülnek ki, nyelvi nehézségeik ritkábban adódnak a
kommunikáció során. Amikor azt szerettük volna megtudni friss diplomásainktól, hogy kötike baráti, rokoni szálak a többségi nemzethez, akkor a válaszokban jól tükröződik az is, hogy
Kárpátalján az ukránok és a magyar kisebbség között egyelőre, úgy tűnik, nincs vagy nem
olyan kiélezett a feszültség, hogy „magyar verésig” fajuljon, ahogyan arra volt már példa
Erdélyben, Vajdaságban és a Felvidéken. Az ungvári egyetem végzősei tanulmányi éveik alatt
szereztek ukrán barátokat, vannak munkatársaik, szomszédaik, esetenként rokonaik.

95

Külföldi tanulmányokat egy válaszadónk kivételével mindenki folytatott, főleg részképzős
tanulmányutak formájában, de volt, aki nyári egyetemeken, cserediákprogram keretében
töltött néhány hónapot Magyarországon (Debrecenben, Budapesten). Mindkét angol
nyelvszakos interjúalanyunk, mind az Ungvári Nemzeti Egyetem, mind a Kárpátaljai Magyar
Főiskola végzőse részt vett angol nyelvterületen is egy rövid tanulmányúton, nyelvtudása
tökéletesítése érdekében.
Kezdőként elhelyezkedni nagyon nehéz, még akkor is, ha kiépített kapcsolati hálóval
rendelkezik valaki. Azzal hogy mit gondolnak interjúalanyaink a diplomájuk piaci értékéről, a
későbbiekben foglalkozunk, a következőkben azt elemezzük, hogy mit gondolnak az általunk
megkérdezett friss diplomások, mik a húzóágazatok, ki a sikeres ember, mely szakokat
tekintik presztízsszaknak, s ezek függvényében hogyan látja, értékeli saját szakmai
pályafutását.
Kárpátalján a mezőgazdaság befektetők hiányában ugyan nem a legkorszerűbb technikára
alapoz, de a falusi lakosság számára kétségtelenül meghatározó ágazat. Perspektívát látnak az
agronómusképzésben, mert nemcsak befektetőkből, hanem szakemberekből is hiány van. A
legperspektivikusabb a természeti adottságok kihasználása lenne. A gyárak magánkézbe
kerültek, precíziós műszergyártásra, gépkocsigyártásra specializálódtak, de fejlődő ágazatnak
tekinthető az építőipar, élelmiszeripar, textilipar is.
„… ami van, az a mezőgazdaság, ami nem húzó ágazat, de egyértelműen meghatározó, mert
nagyon sokan ebből élnek…”22
„… a mezőgazdaság sajnos hanyatlóban van, nincsenek befektetők ebben az ágazatban. A
legjövedelmezőbb húzóágazat a turizmus lehetne és természetesen az építészet, a mi cégünk is
többnyire szanatóriumok felépítésének a kivitelezésével foglalkozik…”
„… a húzóágazatok a nyugati vállalatok, melyek ide kitelepülnek és általában a munkaerő
alacsony bérszínvonala miatt vannak itt. Összeszerelő üzemek, rádiótechnika, varrodák elég
jó fizetést is adnak. Ipar területén azt hiszem most egy-két gépkocsigyár is nyílt Ungváron,
még ezek lesznek húzóágazatok. A mezőgazdaság az pang, mert ugye a technika az nincs
olyan szinten. Illetve az építőipar, ami 2-3 éve fellendült itt Kárpátalján, és megfigyelhető,
hogy a Magyarországon dolgozott kőművesek hazajönnek, és itthon dolgoznak…”23
„… van jövője a borászatnak, jól működik az élelmiszeripar, mert rengeteg a
nyersanyag…”24
„… a keleti oldalra ez lesz az átvezető út… Jobban ki tudnánk használni, ha lennének
megfelelő szakemberek, a főiskola már ezen is dolgozik, hiszen nagyon jó agronómusokat fog
kinevelni. Én ebben látom a jövőt, a gazdasági részében a mezőgazdaság és a család körüli,
háztáji gazdálkodásban, mivel az emberek nagy része ehhez maga is hozzá tud járulni, hogy
maga megműveli ezeket a területeket…”25

22
23
24
25

31 éves tanítónő
28 éves férfi, angol-történelem szakos tanár
24 éves nő, óvodapedagógus
26 éves nő, angol-történelem szakos tanár
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„… ezek a cégek, mint például Csap mellett autóalkatrészek összeszerelésével foglalkozó
vállalat, ezek a nagy beruházások. Gyorsan terjeszkednek, sok embernek adnak munkát,
megélhetést…”26
Egyik válaszadó pesszimistán fogalmaz, amikor azt mondja a kétkezű munkásnak könnyebb
elhelyezkedni, mint a diplomásnak. Hangsúlyozza a pedagógus pálya alulfizetettségét,
leértékelődését, s azt hogy a tanári pályát csak hivatástudatból lehet végezni. Megfogalmazza
az orvosok alulfizetettségét is, de hozzáteszi, hogy ez nem olyan súlyos, hiszen a
hálapénzekből meg tudnak élni. Interjúalanyunk a köztisztviselői állásokat látja leginkább
megfizetett munkakörnek, ide sorolja életszínvonaluk alapján a politikusokat,
polgármestereket, magánvállalkozókat. Vannak munkakörök, amelyek nem számítanak
presztízsszakmának, ilyen például a benzinkutas, de a fizetés nagyobb, ezért válaszadóink is
néha elbizonytalanodnak. Jogosan merül fel a kérdés: munkába álláskor a szakmát vagy az
azzal járó bért tartsuk szem előtt, mikor fut be valaki karriert: ha valakinek jól fizető állása
van, vagy ha erkölcsi megbecsülést kap munkája elvégzéséért?
„… látom, hogy a kollégák mennyit dolgoznak, mennyi papírmunkájuk van, mennyi baj van a
gyerekekkel, mennyi baj van a szülőkkel, azt mondom, hogy egy normális eszű ember ilyet
nem csinál, csak egy megszállott tanár, akinek tényleg ez a hivatása. A pedagógus pálya
nagyon le van értékelve. Ha a fizetésből indulok ki, akkor az orvosokról is azt mondanám,
hogy nagyon alul vannak fizetve, ha meg az ilyen csúszó pénzekre gondolok, akkor meg azt
mondom, hogy nem baj, úgy is kijut nekik másból. Azt hiszem, a köztisztviselők azért elég
sokat kaszálnak, már úgy ahhoz képest, de biztos meg is érdemlik.…Az a baj, hogy nem
igazán vagyok benne ezekben a dolgokban…Azt látom, hogy a környékünkön annak jó, aki
nem dolgozik. Mindig azt mondtam, hogy én is elmegyek munkanélkülinek. Mert vesszük az
osztálynaplót és nézzük, hogy a gyereknek hol dolgoznak a szülei, és azt látjuk, hogy azok a
gyerekek élnek a legjobban, akiknek a szülei neve mellé az van írva, hogy nem dolgoznak…,
csak azt nem tudom, hogyan csinálják… igazából kirívóan túlfizetett munkakör, vagy
megbecsült munkakör nincsen, én nem látok ilyet… Akkor menjél vállalkozónak, legyél
polgármester, legyél politikus, legyél képviselő…, ha összehasonlítom az életszínvonalúkat az
enyémmel, akkor nagyon úgy tűnik, hogy túl vannak fizetve…Tehát még mindig könnyebb
elhelyezkedni kétkezű munkásnak, mint egy diplomás embernek…”27
„… manapság eléggé felkapott a gazdálkodási és a tolmácsi, fordítói szakma. A tanár
szerintem soha nem fog a presztízsszakmák közé tartozni…”28
„… benzinkúton jobban keresnek, tehát a presztízsszakma is olyan, hogy nem jár jó anyagi
keresettel…”29
„… presztízs politikusnak lenni, gyárigazgatónak lenni, menő vállalkozónak lenni, aki biztos
haszonnal bír. Talán még az is presztízs, hogy egy éppen betelepedő múlti cégnek egy
fiókvállalatát vezetni, legyen az egy biztosító társaság, bank, erre is vannak jó példák. Talán
vámosnak lenni az is presztízs, de nagyon sokan lenézik őket amiatt, ahogy végzik a
munkájukat, meg ahogy rákényszerítik őket, tehát lehet, hogy megélhetésből presztízs, de az
erkölcsi megbecsülést nem kapja meg mellé. Orvosnak lenni is nyilván presztízs, akit nyilván

26
27
28
29

27 éves nő, történelem-politológia szakos
28 éves nő, magyar filológus
26 éves nő, angol-történelem szakos tanár
26 éves nő, orvos
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elismernek, az meg tud élni egyrészt a diplomájából, másrészt pedig az emberek is biztos
becsülik…”30
„… nagyon király most a jogász meg az ügyvéd, ezek eszméletlen észbontók, el kell dobni
magamat…, ha valaki politikus, jogász vagy ügyvéd, akkor jó…”31
Az információs társadalmat megelőző korszakban az egyházi elöljárók, a tanítók voltak a
tudomány művelői, kulturális tőkéjüket gazdasági és kapcsolati tőkévé tudták konvertálni,
erkölcsi megbecsülésük emiatt jelentős volt. Napjainkban a virtualitás kihívásai igazán
realizálódni látszanak, megjelentek és széles körben elterjedtek az e-könyvtárak, tömegesedik
az oktatás, a távoktatásban dolgozó tanári szerepek gyökeresen eltérnek a hagyományos tanító
szerepkörétől, és már nem cseng idegenül a „hologram-tanár” kifejezés. A nehéz gazdasági
helyzet miatt a tanárok, orvosok alulfizetettek vagy több hónapig nem kapnak fizetést, és
benzinturizmussal egészítik ki bérüket. A jól fizető magas állami beosztásokban lévő
tisztségviselők pedig hatalmuk gyakorlásakor elferdítik a valós helyzetet, a problémák
megoldása pedig tettlegességig fajul (lásd. a híradásokat a parlamenti verekedésekről),
mindez hozzájárult, hogy a szakmák erkölcsi megbecsülése eltűnt.
„… az a lényeg, hogy aki régen a kultúrában, újságnál dolgozott, a kultúrához és
művelődéshez kapcsolódó munkát végzett, az nagy ember volt, de ez elmúlt, most aki sok pénzt
keres, az irányítani tud az a presztízs ember. Orvosok, természetesen szükség van az
orvosokra, vámosok és a rendőrség, főleg a közlekedésrendészek, ezek szerintem toppon
vannak…”
„… szerintem most már minden szakmának eltűnt a becsülete, mert ugye államfők a
parlamentben verekednek, az államfő hazudik, szerintem nem sok becsületet várhat az ember
a feljebbvalóktól…”32
„… a jogász, ügyvéd de köztük is csak az tud megélni, aki ért is hozzá. Az orvos is presztízs
szakma, de olyan jó orvosok itt Kárpátalján nem nagyon vannak. A jó orvosok, azok
kitelepülnek. Itt figyelhető meg a legnagyobb kár a társadalomban, hogy olyanok is tudnak
dolgozni orvosként, akik nem értenek hozzá, és közvetlenül kárt okoznak a lakosságnak…”33

30
31
32
33

31 éves nő, tanító
25 éves férfi, villamosmérnök
30 éves férfi, matematikus
28 éves férfi, angol-történelem szakos tanár
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Felsőoktatás és karrier összefüggései
A felsőoktatás és karrier összefüggéseit vizsgálva először nézzük meg, hogyan ítélik meg
diplomájuk értékét a megkérdezettek, mit gondolnak a tanulmányaik során szerzett hasznos
ismeretekről, milyennek ítélik szakmai felkészültségüket, annak gyakorlati hasznosulását,
milyen készségeket, ismereteket sajátítottak el a kötelező curriculum mellett, kihasználták-e
az intézmény által kínált nem formális képzési lehetőségüket, hogyan tudták a megszerzett
tudást hasznosítani.
A megkérdezettek többsége diplomájának piaci értékével elégedett, azt az ukrán munkaerőpiacon piacképesnek tartja. Főleg az idegen nyelv-, orvosi-, mérnöki, matematikainformatika, a kétszakos képesítéssel rendelkezők:
„… annak ellenére, hogy nagyon sok diák végez angol szakon, mégis angol tanárokból hiány
van, úgyhogy egy angol szakos tanárnak az ungvári járásban nem nagy nehézséget okoz
elhelyezkedni, ha itt igazán szeretne dolgozni…”34
„… Ukrajnában bárhol elismerik, Szlovákiában úgyszintén elégedettek a mi specialistáinkkal,
csak pozitív visszajelzésekről hallottam, és Magyarországon is elismerik az Ungvári
Egyetemen szerzett diplomát…”35
„… olyan oktatást kapunk, ami számos helyen felhasználható… Kaptam egy ajánlatot
Ausztráliában, amit sajnos le kellet mondanom…”36
„… mióta diplomás vagyok, mindig azt mondom az embereknek, nem hiszek a
munkanélküliségben. Mindenkinek tudom ajánlani a főiskolát,… mert főiskolai diplomájukkal
mindenütt el tudnak helyezkedni. Mondom ezt azért, mert főiskolai diplomával rendelkezőként
nagyon sok helyre felkértek dolgozni, nem tanárként, hanem egyéb állásokba, ügyintézőként,
tolmácsként, stb. Tehát ezzel a diplomával igenis meg lehet felelni a piaci elvárásoknak…”37
„… jó, én legalábbis úgy tapasztaltam. Nagy plusz, hogy nemcsak magyar oklevél van, ahol
munkát kerestem, eddig megkérdezték mindig, hogy ukrán nyelven van-e diplomám. Azt is,
hogy akkreditálva van-e? Az is beszámít. Az hogy felsőfokú, nagyban segítséget nyújtott és hát
úgy hallottam az utolsó napokon most mondták, hogy talán a fizetés is sokkal magasabb, mint
azoknak, akiknek csak egy van…”38
Diplomájukat alacsony piaci értékűnek tartják azon fiatalok, akik azt fizetésükhöz mérik.
Például, egy felsőfokú végzettségű tanítónő és óvónő így gondolkodik:
„… tanítói diplomával mostanság nagyon nehéz állást kapni, a megélhetési minimumot meg
lehet vele keresni, amiből viszont nem lehet megélni…”39
„…ha a piaci értékét fizetésben mérem, akkor nem magas…”40
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A legtöbben, azok közül, akik diplomájuk piaci értékének megítélését alacsonynak ítélték, az
Ungvári Nemzeti Egyetem magyar filológia szakán végeztek. Ennek oka lehet, hogy telítődött
a pálya, de az okok között lehet az is, hogy egyszakos magyar nyelv és irodalom tanári
diploma már nem piacképes. Átrendeződött Kárpátalján is a munkaerőpiac, ahogy egyik
megkérdezett alanyunk mondta, már nem a kultúrában dolgozók számítanak a vezető
értelmiségi rétegnek, mint a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején, hanem azok a
business világából kerülnek ki. Több interjúalanyunk egybehangzó véleménye, hogy egyéb
lehetőségek híján választották a magyar szakot érettségi után, hogy diplomát szerezzenek. Ez
a kijelentés utal arra, hogy diploma nélkül már az ukrán munkaerőpiacon is nehéz
elhelyezkedni, a felsőoktatási intézmények által küldött szakokra lebontott statisztikák szerint
a magyarok csekély számban tanulnak az állami egyetemek Ukrajnában piacképesnek számító
képzésein (jogi, közigazgatás, nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom, turizmus, banki
maneger, orvosi, fogorvosi stb.), így inkább első diplomájuk megszerzésének érdekében
kihasználnak minden kínálkozó lehetőséget.
„… itthon szerintem nincs értéke a diplomás embereknek. A magyar szakos diplomámnak
nem igazán van értéke… Az osztályunk (egyetemi évfolyamáról beszél) háromnegyed része
kint van Magyarországon…”41
„… a magyar, mivel egyszakos diploma, ezért nem sokat ér… Itthon szórványban ér többet,
amint látom, a mi vidékünkön szerintem nagyon nagy a túlképzés. Nem egy olyan szakma az
enyém, ami igazán sokat érne…”42
„… nagyon nehéz elhelyezkedni, nemcsak a magyar szakos diplomáról van szó, bármilyen
diplomáról, de a magyar szakos diplomával még nehezebb. A legtöbben csak azért mennek el
és szereznek diplomát, hogy legyen egy diplomájuk… nagyon sok magyar szakos van,
iskolában nehezen tudnak elhelyezkedni és nem számít olyan menő diplomának, mint a jogi,
meg külkapcsolatok… Ennek ellenére minden éven sok felvételiző van, sokan felvételiznek
magyar szakra, és ha jól tudom, most még a levelező is beindult, ami nem volt egy jó
ideje…”43
„… Ungvári diplomával jelenleg elhelyezkedni Kárpátalján szerintem lehetetlen, tehát falusi
tanárnak lehet el tudnék menni, ami engem, városi embert nem igazán elégít ki. Itt Ungváron
filológusra már régen nincs szükség…”44
Néhányan azok közül, akik Kárpátalján presztízs szaknak számított végzettséggel
rendelkeznek, nem elégedettek diplomájuk piaci értékével helyben. Arra hívták fel
figyelmünket, hogy mennyire viszonylagos bármely diploma piaci értékének megítélése,
mennyire nem szabad általánosítanunk. Az egyik fiatalember, aki számítástechnikai
végzettséggel rendelkezik, és el tudja tartani önmagát, családját, még fiatalon
személygépkocsit is tudott magának venni, elégedetlenségének ad hangot, mert úgy gondolja,
hogy ugyanezzel a tudással és energiával, sokkal jobban tudna boldogulni olyan régióban,
ahol jobban értékelik megszerzett tudását, vagyis mintha még nem alakult volna ki a
megfelelő piaca ennek a szakágnak a területen. Bár az adott kérdésben egy másik fiatalember
véleménye szerint számítástechnikával jól meg lehet élni, akár úgy is, hogy Kárpátaljáról
távmunkát vállalnak külföldön, s itt barátja példáját hozza fel, igaz, az illető diplomáját
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Magyarországon szerezte, és ott kialakult kapcsolatrendszerén keresztül jut távmunkához. A
mérnöki-műszaki végzettségűek esetében is hasonló tapasztalatokat szereztünk. Bár az ő
végzettségükre, szakképesítésükre egyre nagyobb szükség lesz azáltal, hogy a különböző
műszaki összeszerelő műhelyek (mobiltelefon, számítógép stb.) a környező európai
országokból áttelepültek Ukrajnába. Az ő esetükben a válaszok azt sugallják, hogy talán a
felajánlott munkalehetőségeket nem tartják szellemileg kielégítőnek, bár anyagilag
megfelelőek, de rutin feladatokat várnak el tőlük, és így a kreativitást hiányolják. Néhány
vélemény:
„… várostól függő, ugyanez a szakma Kijevben sokszor többet jövedelmezne,
megkockáztatnám, hogy Magyarországon még többet, s nyugaton akár százszorosát, tehát
erre az időre már nagyobb egzisztenciám lenne nyugaton ugyanezzel a szakmával…”45
„… még itt Ukrajnában nem alakult ki az a légkör, ami tudná hasznosítani a matematika
ismereteket. Nyugaton már majdnem minden cég alkalmaz matematikust, aki előre végez
bizonyos kalkulálásokat, terveket, megtervezi a cége üzletpolitikáját, segít a stratégia
kidolgozásában. Nálunk még ilyen fejlettségi szinten nincsenek a vállalatok, így csak
tanárként tud elhelyezkedni…”46
A kárpátaljai kistérségek közötti különbségekre utalnak azok a vélemények, amelyek alapján,
egyes helyeken bizonyos szakokból túlképzés mutatkozik, míg ugyanilyen képzettségűekből
hiány egy másik helyen. Érdekes módon még az olyan új szaknak számító képzések esetén is
igaz, mint a politológia, amit az ungvári egyetemen alig néhány éve vezettek be, de már/vagy
még az első végzősök sem tudtak szakmáikban elhelyezkedni. Az elhelyezkedési problémákat
nem biztos, hogy a diplomák piaci értékében kell keresnünk, hanem talán abban, hogy a
kárpátaljai lakosok a régióban kialakult gazdasági helyzet miatt jobban kötődnek
lakhelyükhöz, mint a tőlünk nyugatabbra élők. A lakás megfizethetetlen luxusnak számít
vidékünkön. Szolgálati lakásokat már nem biztosítanak, a lakáshitel konstrukciók még nem
reálisak a kezdő fiatalok számára, az albérletek ára fizetésből nehezen fedezhető, olyan
mértékben emelkedtek, így a legtöbben a magyar fiatalok közül lakhelyük környékén,
mintegy 50 kilométeres körzetben igyekeznek munkát keresni, sőt már a pályaválasztásukat is
a környéken fellelhető kínálathoz igazítják. A lakhatóság behatárolja a kárpátaljai magyar
fiatalok munkaerőpiac mozgási lehetőségét, korlátozta a mobilitást.
„… a kereslettől és a falutól függ, mert itt nálunk az alsósokból van sok, más faluban pedig
fonákul, alsós nincs, tehát gondolom, hogyha más földrajzi helyen más faluban lennék, akkor
lehet, hogy nagyobb kereslet lenne…”47
„…а politológiai diploma Ukrajnában még nagyon kezdő szinten van, viszont a környező
országokban, kezdve Magyarországon is elég nagy az értéke…”48
Néztük, hogyan ítélik meg, a diploma milyen felkészültséget hitelesített, vagyis mennyire
elégedettek az elmúlt évtizedben diplomázott kárpátaljai fiatalok szakmai felkészültségük
szintjével. Egyöntetű pozitívan nyilatkoznak mind az egyetem mind a főiskola volt végzősei
az ott szerzett szaktárgyak előadásának színvonaláról, főleg az elméleti tárgyak terén. A
politológia szakot végzett beszélgetőtársunk az egyedüli, aki úgy látja, hogy a beindított szak
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még kezdetleges szinten volt, így tanár-diák együtt készült. Amiben szintén megegyezik a
különböző egyetemet végzett fiatalok véleménye, hogy az alapos elméleti tudás mellett
magasabbak lettek volna az elvárások a gyakorlati alkalmazások iránt is. Ez vonatkozik a
nyelvszakosokra, akik idegen nyelvből kevesellték a gyakorlati órák számát, illetve a
nyelvtanuláshoz szükséges élő nyelvi környezet hiányát. A II. RF KMF végzőseinek a
modern pedagógiai gyakorlati lehetőségekkel szemben volt hiányérzetük, ami arra hívja fel a
figyelmet, hogy a gyakorló iskolákban kevés innovatív pedagógiai lehetőséggel élnek a
pedagógusok. A műszaki, természettudományos képzettségűek véleménye szerint az elavult
technikai-laboratóriumi felszereltség hiányában főleg elméleti tárgyi tudást szereztek, de
egyúttal fejlesztette kreativitásukat is. Többen szóvá tették, hogy sok időt és energiát
fektettek az általános ismereti tárgyak elsajátításába. Ukrajnában ugyanis a felsőfokú képzés a
11 év után megszerzett érettségire épül, és az óratervek tartalmaznak olyan kötelező általános
ismereti tárgyakat, amelyek a szélesebb látókört, az általános műveltséget biztosítanák a
diákok számára, mint a politológia, pszichológia, filozófia, szociológia, közgazdaságtan,
vallástörténet, esztétika. E tárgyak a felsőfokú tanulmányok első két évében a kötelező
óraszám harmadát teszik ki, így lényegében csak a harmadik tanévtől kezdenek a szaktárgyak
elsajátításával foglalkozni a hallgatók. Az UNE magyar szakos hallgatói, de az orvosi és más
szakra felvételt nyertek közül is páran, akik nem kellő szinten ismerték az oktatás nyelvét, az
államnyelvet, úgy vélekedtek, hogy e tárgyak oktatása semmivel sem bővítette tudásukat,
mivel nagy részüket nem is értették, csak arra koncentráltak, hogy a különböző kérdésekre
bemagolt anyagból letegyék az előírt vizsgát, beszámolót. (A fókuszcsoporton elhangzott
véleményeket táblázatba foglalva az 1-2. számú melléket tartalmazza.)
„… a szaktantárgyak,… amelyeknél magyar nyelvű volt az oktatás, azokkal meg voltam
elégedve. Azok az órák vagy azok a tantárgyak, amelyek ukrán nyelven folytak, azokkal nem
igazán…”49
„… szerintem megfelelő. Feltételezzük, pl. Magyarországon, hogy biztosan nagyon jó
hátteret kapnak, jobbat, mint mi, mert ott a technikai adottságok meg anyagi hátterek
mindenféleképpen biztosított, nálunk a kutatás az egyetemen nincs, mert nem tudják
finanszírozni. Viszont, mint kémikusok jobban elboldogulunk… Igen, szóval így jobban az
eszedre vagy támaszkodva meg a saját magad tudására kell hagyatkozz. Tehát nincs x számú
diagnosztikai módszer, gépezet, ill. amely alá tudná támasztani diagnózisodat, tehát saját
agyadra vagy utalva és sokszor az a legjobb, elő kell szedni a könyveket, internetet. Ha
valami gyanú megfogalmazódik bennem, akkor saját magam kell, hogy utána járjak, illetőleg
klinikai diagnózisokra kell, hogy rájöjjek…”50
„… szakmailag szerintem megfelelő volt, ami hiányosság volt, az angol nyelvnek a
gyakorlatban való használata, illetve az államnyelvnek a hiánya…”51
„… úgy gondolom, hogy magával a szakmai képzéssel nem volt gond, azzal volt gond, hogy
nem adott egy pluszt, amit az ember elvárt volna, hogy az anyagon kívül legyen valami más,
valami olyan, ami az embert elindítja a pályára…”52
„… tulajdonképpen neki köszönhetem azt, hogy el tudtam helyezkedni, és úgy érzem, hogy
olyan ismeretekkel rendelkezem, amelyekkel egyes kolléganőim nem rendelkeznek. Más a
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mentalitásuk és másképpen viszonyulnak a dolgokhoz. Mint például, hogyan kell a gyereket
beszoktatni az óvodába, hogyan írjuk a tantervet, úgy érzem, hogy az a jobb, amit a főiskolán
tanítanak…”53
„… nálunk az egyetemen nagyon régi a felszerelés és ritkán van arra lehetőségünk, hogy
valóban a legmodernebb és legfrissebb irodalomhoz, már ami tudományos szinten, gondolom
azt, hozzá jussunk, de a tanárok is, meg a diákok is igyekszünk mindig beszerezni, és ha csak
lehet a legfrissebb irodalmat, hogy minél újabb tankönyvekből tanuljunk…”54
„… azt mondom, hogy a képzés maga jó, csak az a baj, hogy talán maga a módszer az kicsit
elavult a sulinkban. Én villamosmérnöknek tanultam… új rendszereket, új technológiákat
nincs lehetőségük tanítani. Szegényes az ellátás ezért sok mindent kellett önmagamtól
fejleszteni…”55
„… mondhatom azért, hogy a felkészítés, szerintem kezdő szinten volt, mert még csak akkor
indult ez az egész szak, mert nem voltak szakos tanárok, és akik éppen csak akkor tanulták
ugyanazt а szakot…”56
A beszélgetőtársak többsége annak ellenére, hogy a felsőoktatásban szerzett ismereteik nagy
része elméleti jellegű volt, úgy gondolja, hogy a gyakorlatban tudják hasznosítani, még abban
az esetben is, ha nem saját szakmájában helyezkedtek el. Bár volt olyan, akinek az elvárása
szerint az egyetemnek az élet miden eshetőségére fel kellene készítenie hallgatóit, de ez a
vélemény nem meghatározó és túlzó elvárásokat tükröz. Olyan véleménnyel, hogy ismereteit
a gyakorlatban egyáltalán nem tudta volna hasznosítani, nem találkoztunk. Így a
megkérdezettek véleményeit két csoportra tudjuk bontani: akik szakmájukban hasznosítják,
illetve akik elégedettek az elmélettel, de hiányérzetük van a megszerzett gyakorlati tudással
kapcsolatban:
Szakmájában hasznosítja:
„… nagyon széles körben tanították a mi szakmánkat, univerzális mérnököket formáltak
belőlünk és sohasem tudni mikor lesz szükségem az ismereteimre a szakmámban…”57
„… most pláne tudom hasznosítani, mivel az új programunk szerint a biológiában például
rengeteg latin kifejezés jelent meg az általános iskolai tananyagban is. Szinte az egész
egyetemi tudást be kell vetni, hogy az ember elboldoguljon biológia órán…”58
„… a történelmet azt mindenféleképpen, mert történelmet oktatok, az angolt a munkához, mert
pályázatírásnál szükség van, meg a kapcsolatépítésnél…”59
„…а történelmet, mivelhogy az iskolában lehetőség volt rá, de politológiát nem…, ha jogot
taníthatnék csak abban az esetben, csak nekem nincsen rá lehetőségem, mert órát nem
kaptam… Megtanultam gondolkozni és sokszor logikai úton vezettem le, olyan kérdéseket,
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amiről halvány fogalmam nem volt... Megpróbálom én is erre nevelni, erre tanítani a
gyerekeket, hogy próbáljanak meg logikusan gondolkozni, talán akkor könnyebb lesz
tanulniuk, amit csak pszichológiából tanultunk, gyakran előjön, hogy ki miért úgy válaszol,
miért úgy viselkedik velem szemben, tehát biztosan hasznosítjuk gyakorlatban az
ismereteinket…”60
Nem teljesen elégedettek a szerzett gyakorlati tudással:
„… tantárgyanként változó ott, ahol a tanár szigorúan vette órákon a dolgokat, ott azt hiszem,
hogy sikerült átültetni. Ahol nem volt annyira követelve tőlünk, ott azóta is bajba vagyunk,
hogy építsük fel az órát, hogy is adjuk elő, mit is tegyünk, tehát itt azért magad uram, ha
szolgád nincsen, a saját szakálladra vállalod, vagy az idősebb kollégáktól kérünk
segítséget…”61
„… részben igen, informatikából viszont nagyon keveset tanultunk. Nem volt az informatikai
bázis az egyetemen kiépítve. Az elméleti tudás magas szinten volt, azt lehet hasznosítani,
jegyzetszerűen megtanulni egy szakmát, de hogy élesben tudod hasznosítani vagy nem…?”62
„… megmondom őszintén, hogy ledöbbentem, elkerültem tanítani, és azzal szembesültem,
hogy nem tudom, hogy kell javítani. Elméletben elmondják, hogy kell úszni, gyakorlatban meg
nem megy a dolog, igazi gyerekekkel, nem elképzelve, hanem adott szituációban egészen más.
De hát ez gondolom minden szakmával így van…”63
Az egyetemi évek alatt a legtöbb hallgató, főleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola végzősei úgy nyilatkoztak, hogy a kötelező tárgyak mellett számítógépes
ismereteket, valamint angol nyelvi alapismereteket sajátítottak el. Az ungvári egyetem
végzősei az orosz, illetve ukrán nyelv ismeretében szereztek jártasságot, mert a legtöbb
tantárgyat ezen a nyelveken oktatták. Míg a főiskola volt végzősei az intézményben részben
curriculum, részben extra curriculumként, úgy az UNE végzősei különböző intézményen
kívüli, egyházak, szervezetek által indított tanfolyamok keretében sajátították el ezeket az
ismereteket.
A végzősök elhelyezkedése többé-kevésbé igazodott az általuk választott szakok piaci
helyzetéhez, vagyis szakmájukban azok tudtak elhelyezkedni, akik diplomájának piaci értéke
magasabb volt, vagy a regionális piaci igényekhez igazodott. Például a főiskola megkérdezett
óvodapedagógia-tanítói, történelem-földrajz szakos hallgatói elhelyezkedtek annak ellenére,
hogy a pedagógiai pálya eléggé telítettnek tűnik a megkérdezettek véleménye szerint. Igaz,
óvónői és tanítói, földrajz szakon a legutóbbi időkig csak a főiskolán volt felsőfokú képzés.
Míg a legtöbben a magyar filológusok közül voltak kénytelenek más pályát választani, annak
ellenére, hogy a megkérdezettek nagy része városban, vagy városhoz közel él, így
feltételezhető, hogy nagyobb kínálat áll előttük pályaválasztás esetén, mint a várostól
távolabbi falvakban élők előtt. A tanári pálya különösen a falvakban élők számára még
mindig megfelelő munkalehetőséget kínál. Mindössze hárman nyilatkoztak úgy, hogy nem a
végzettségüknek megfelelően helyezkedtek el, hárman pedig beszéltek arról, hogy nem
teljesen a diplomai képesítésüknek megfelelően találtak munkalehetőséget.
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„…utólag visszanézve nem gondoltam, hogy tanár leszek biológia-kémia szakos diplomával,
inkább a növénytermesztésben, állattartásban, gyakorlatban szerettem volna kamatoztatni a
tudást, amit szereztem az egyetemen, de most ahogy visszagondolok, nem bántam meg, hogy a
tanári pályát választhattam, mivel sokkal de sokkal hálásabb, sokszor nehéz, sőt általában
nehezebb, mint akár a mezőgazdaság, vagy jószágtartás, de szerintem sokkal hálásabb
feladat…”64
„… nem mindig csak az számít, hogy van egy diplomám és sikerül elhelyezkednem egy olyan
munkahelyen, ahol én nem szeretek lenni, vagy amilyen munkát én nem szeretek csinálni. Egy
titkárnői álláshoz ellehetett végezni egy tanfolyamot és akkor is bejutni egy ilyen állásra, de
én nagyon szeretem ezt a munkát, és nem cserélném le, nem gondolom magamról, hogy
túlképzett vagyok ide, nem, nem…”65
A megkérdezettek zöme már munkába állása előtt dolgozott, vagyis bedolgozta magát,
kevesen próbálkoztak az egyetem után munkát találni. Azok, akik a 90-es évek elején
diplomáztak és az államilag finanszírozott helyeken végeztek, az állam által meghatározott
helyre általában három évre kapták kinevezésüket, amit le kellett tölteni, majd utána
válthattak munkahelyet. Két ilyen személy nyilatkozott, aki orvosit végzett, illetve
matematika-informatikát. A szovjet rendszerben, valamint Ukrajna függetlenségének első
éveiben élt még ez a gyakorlat, mely mögött az a logika működött, hogy az állam taníttatta ki
őket, így kötelesek olyan helyen dolgozni, ahol az állam szempontjából leginkább szükség
van rájuk. Miután a 90-es évek közepére az ukrán gazdaság teljesen átalakult, a gazdasági
válság miatt megszűntek a munkahelyek, a felsőoktatási képzés nagy része átalakult és
megjelent a költségtérítéses képzési lehetőség, a végzősök már szabad diplomát kaptak, így
önállóan kereshettek munkát, és örülhettek, ha találtak. Míg a szovjet rendszerben a kötelező
munkától féltek a kárpátaljai magyar fiatalok, attól, hogy kihelyezik őket a Szovjetunió távoli
pontjaira, addig jelen korosztály a munkalehetőségek hiánya miatt szorong. A megkérdezett
végzősök zöme ismeretségi körén keresztül személyes kapcsolatai révén talált munkát.
Ukrajnában még csak az elmúlt két-három évben jelent meg a pályázati rendszer a
munkaerőpiacon, de itt is a siker záloga a kapcsolati tőke, főleg az állami szektorban. A
magánszektorban a rátermettség is számít, valamint a lehetőségek megragadása.
Diplomázás előtt már dolgozott
„… diplomaszerzés előtt már volt munkám. Ötödik évfolyamra jártam, amikor már dolgoztam
az ipari szakközépben, a 11-es számú ipari szakközépiskolába Beregszászban és az
egészségügyi szakközépiskolába, majd az ipari szakközépet otthagyva kerültem
középiskolába…”66
„… mikor az ötödik évet fejeztem, akkor már kaptam munkát itt az iskolába, mint angol tanár
és aztán az egyetem befejezése után maradtam az angol tanszéken, vannak óráim is, de mint
tanszékvezetőhöz kötődő tudományos munkatársi státuszom is van…”67
„… konkrétan nem kerestem, felajánlottak egy állást, hogyha volna kedvem ez még
negyedikes koromban volt, úgyhogy, azóta dolgozom a munkahelyemen…”68
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„… még főiskolás voltam, másodéves, amikor a legtöbb iskola, általános és középiskola, átállt
a francia és a német nyelvről az angol nyelv oktatására. És nem volt elegendő tanár az
iskolákban, és a főiskolának a híre viszont ment, hogy itt milyen szintű képzést, képzettséget
kapunk és milyen magas szintű oktatásban van részünk. És ezért felkérték az akkori főiskolás,
angolszakos hallgatóknak egy részét ezekbe az iskolákba, hogy menjünk ki tanítani. És akkor
így kerültem én ki a vári középiskolába, utána a beregszászi gimnáziumba. Igazából nem volt,
hogy egyetem és utána munka, hanem már főiskolás koromban dolgoztam…”69
Megkeresés, felajánlás
„… államilag finanszírozottként végeztem és munkát biztosítottak. Az első ilyen
munkavállalási lehetőséget Kijevből kaptam. Azt nagyon nem szerettük volna. Ki van téve x
kijelölt munka, amiből te választhatsz, végül is második lehetőség itt Kárpátalján volt, egy
sebészeti és egy belgyógyászati állás, és sikerült. Így kerültem Csapra, hogy itt is volt
hely…”70
„… a diplomavédésen megkerestek cégek és itt vállaltam egy ígéretes állást, ahol jelenleg is
dolgozom…”71
„… diplomaszerzés után a főiskolán idegen nyelvtanfolyamokat vezettem, ezért miután a
Ph.D. képzés egy részét befejeztem, a főiskola vezetősége felkért arra, hogy dolgozzam a
Felnőttképzési Központ vezetőjeként. Szerintem azért is tette, mert 17 éves koromtól mellettük
is dolgoztam nagyon sok ideig. Voltam titkárnő, személyi asszisztens, ügyintéző stb., az irodán
belül, így látták azt, hogy beszélek nyelveket, kezelem a számítógépet jó a kommunikációs
készségem. Szerintem ezért kértek fel…”72
„… mikor iskolába kellett elhelyezkednem, akkor a tanfelügyelőséghez mentem és onnan
irányítottak iskolába…”73
„… nagyon sokféle módon kerestem, meg kaptam ajánlatokat. Jelenlegi állásom is így van,
hogy nagyon sokat jártam az iskolába helyettesíteni, szinte helyettesítő tanár voltam és tudták,
hogy nincsen állásom, és úgy ajánlották fel…”74
Kapcsolatai révén talált munkát
„… befejeztem az egyetemet és fél évet voltam otthon. Az iskolában nagyon sok magyar
szakos van, nem sikerült ott elhelyezkedni. És akkor ismeretség alapján érdeklődtünk és
tudomásunkra jutott, hogy megüresedett egy állás az egyik társadalmi szervezet
titkárságán…”75
„… munkát nem kellet keresnem. A munkákat én hoztam saját magamnak. Már
lelkészfeleségként egyértelmű volt, hogy én leszek a gyülekezetben a hitoktató. Aztán pedig
bennem fogalmazódott meg az a gondolat, hogy létrehozunk egy egyházi óvodát és
természetesen én lettem az igazgatója ennek az intézménynek is, és azóta ezt csinálom…”76
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„… nem volt szükség arra, hogy munkát keressek mivel édesanyám a megyei könyvtár
osztályvezetője, én egyetem évei alatt is itt dolgoztam…”77
„… az első munkahelyem az iskola, anyukám akkor ott igazgató-helyettes volt, és akkor éppen
káderhiány volt, mert minden hasznos tanár Magyarországon próbált munkát keresni, vagy
ha nem tanárként helyezkedett el, akkor valamilyen más ágazatban, mert akkor éppen fizetést
nem lehetett kapni az állami szektorban, tehát ott minden további nélkül fölvettek napközis
tanárnak. Amíg főiskolára jártam, akkor mindig éppen olyan tantárgyat tanítottam, amilyen
tanár nem volt. Tehát magyar nép történetétől kezdve, matematikán át, ukrán nyelven,
irodalmon, ének-zene és ne soroljam…”78
„… egyetemi munkát kaptam, mivel ismertek és úgy gondolták, hogy én vagyok erre a
legalkalmasabb…”79
Maga keresett állást:
„… ugye az a kritérium, hogy az ösztöndíj lejárta után szülőföldi munkahelyet kell keresni,
vagy regisztrált munkanélkülire kell jelentkeznem. És Beregszász volt a legközelebbi magyar
tannyelvű, én is szívesebben választottam, hogyha magyar nyelven kell oktatnom, mint ukrán
nyelven és így jelentkeztem a főiskolára és felvettek…”80
„… elég nehéz volt, mivel 7 évig itthon voltam, nagyon vágytam arra, hogy végre egy
munkahelyem legyen, hogy kimozduljak az otthoni monotonitásból. Az igazgatóhoz fordultam
és azt kértem, hogy ha tud, akkor biztosítson számomra munkát. Egy teljes véletlen folytán úgy
kerültem egy osztályhoz, hogy a kolléganőm igazgatóhelyettes lett, nem lehetett meg a teljes
órakerete, a maradék órákat, amiket ő nem vállalhatott, én kaptam…”81
„… mikor kézhez kaptam a diplomát, úgy döntöttem, hogy el fogok indulni a városba minden
óvodát felkeresek … az első óvodába bementem… és pont két óvónő szeretett volna elmenni
szabadságra, felvettek, aztán másik óvodában helyettesítettem, most pár hónapja van már
állandó munkahelyem, bölcsődében, viszont itt ukrán nyelven kell írnom a tervet, meg a
foglalkozásokat…”82
„… utolsó félévben kezdtem el munkát keresni. Először Munkácson kerestem, tehát a
szülővárosomban, ott a városi tanácsnak van egy ilyen szolgáltatása, hogy fiatalok munkába
helyezése, vagy hasonló. Ott tolmácsi állást javasoltak. Voltam egy - két interjún, de eléggé
komolytalan fizetéssel próbáltak kecsegtetni…”83
Jellemző az ukrajnai állapotokra, hogy a megkérdezettek nagy hányada úgy gondolja, hogy a
munkavállalási lehetőségek között jelentősége a kapcsolati tőkének van vagy az anyagai
lehetőségeknek, sőt állásokat meg lehet vásárolni. Konkrét példát ketten hoztak fel, de többen
úgy nyilatkoztak, hogy mivel bizonyítani nem tudják, inkább nem nyilatkoznak erről
részletesebben, de el tudják képzelni. Volt, aki nyíltan vállalta, hogy nemcsak munkahelyet,
de diplomát is lehet venni. A beszélgetőpartnerek interjún kívül, elmondták, hogy az ungvári
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egyetemen a 90-es évek közepén, a legnagyobb gazdasági mélypont idején, amikor a
pedagógusok nem kaptak fizetést hónapokig, a kialakult szokás szerint, a tanárok egy része,
csak akkor fogadta a vizsgát, beszámolót, ha a leckekönyvbe „úgymond munkájuk és
fáradságuk törlesztéseképpen” az általuk meghatározott tarifa szerint betették a megfelelő
összeget (5 dollártól akár 50-ig változhatott annak arányában, hogy milyen érdemjegyre
pályázik a diák).
Állások megvásárlásáról hallottak:
„… elképzelhetőnek, tartom, de konkrét példát nem tudok felhozni rá…”84
„… olyanról már igen, hogy ismeretségen keresztül kaptak meg állást, de erre sem tudok
példát mondani, csak annyit hogy valószínű ezek állami munkák, mert máshová az eszéért
veszik fel az embert, és hogy hasznot termeljen…”85
„… biztos van ilyen, de én a természetben nem tudok ilyenről. Inkább olyanról, aki a
diplomáját megvásárolja olyanról igen, de így, hogy állást azt nem tudok ilyet, de tartom
elképzelhetetlennek…”86
„… nem rég volt az oktatásban magyar nyelv és irodalom szakos tanár esetében… Sajnos van
ilyen is…”87
„… hall az ember ezt-azt, nyilván senkire nem tud az ember ráfogni semmit, de hallani, hogy
valakinek úgymond kedvezőbb a széljárása, akkor az azért van, mert esetleg valakit le tudnak
kenyerezni, azért kap órát pl., mert valakinek a valakije…”88
„… természetesen hallottam már ilyesmiről és természetesen eszem ágában sincs ilyesmiről
mesélni, mivel ez jelenleg ez hatályos törvénybe ütközik, és akkor rágalmazást is
indíthatnának ellenem…”89
„… hallani hallottam, kimondottan pedagógus pályáról annyira nem, de a vámon például
hallottam a megvásárolt munkahelyről, orvosi körökben is…”90
„… az egyik ismerősöm férje szeretett volna а szomszédos falu gáztöltő állomásán dolgozni,
s azt а választ kapta, hogy legalább 300 dollárt kell fizetnie, ha be akar kerülni, de még így
sem biztos, hogy bejut! Aztán а csoporttársam szeretett volna vámosként dolgozni, oda pedig
több ezer dollárt kellett volna fizetni, hogy felvegyék, de így meggondolta magát…”91
„… köztudomású, hogy Ukrajna egy korrupt állam, korrupció van, tanítói állástól kezdve egy
nővéri állásig mindennek ára van, még csak a rendőrnek is meg kell vennie az egyenruháját, a
szolgálati autóját ahhoz, hogy kapjon egy jelvényt, és dolgozhasson vele. Igen, ez van…”92
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A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy a kárpátaljai magyar fiatal diplomás milyen
körülmények között és miből él. A kérdőívben kétszer is rákérdeztünk erre, hol konkrétan, hol
burkoltan saját helyzetének megítélése kapcsán. A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a
fiatalok önerőből, fizetésből megélni nem tudnak. Mindössze négyen nyilatkoztak úgy, hogy
fizetésükből élnek, a többiek nagy része vagy társa vagy családja által biztosított anyagi
háttérnek köszönhetően tudja fenntartani magát, öten különböző másodállások révén tudnak
megélni, a másodállásuk nem kapcsolódik szakmájukhoz.
„… a munkámból, de mivelhogy a szüleimmel élek ezért ők is segítenek…”93
„… az igazgatói iskolai állásból élek, jószágot tartunk, földet művelünk, mint egy rendes
falusi paraszt ember…”94
„… a fizetés, ha ezt lehet fizetésnek nevezni, adva van, hát a minimálbér, ugye ami a
könyvtárosnak jár, plusz a férjem fizetése, ami megint csak egy minimálbértől egy nagyon
picit magasabb. És különórát kell vállalnom, hogy egyrészt a szakmai tudásomat ne veszítsem
el, másrészt, pedig ahhoz, hogy kiegészítsem a fizetésemet…”95
„… tanításból, két helyen is tanítok és informatikával kapcsolatos munkából…”96
„… manapság az emberek már nagyravágyóak és ugye mindig többet akarnak kapni, több
fizetést, jobb lehetőségeket. Én egyelőre meg vagyok elégedve a fizetéseimmel, mind egyikkel,
mind másikkal. Nem mondom, hogy sok de nem is mondom, hogy kevés, szerintem ilyen
falubeli munkásokhoz képest szerintem egész jó…”97
„… jelenleg a férjem keresetéből, meg hát a gyerek után, amit kapunk, ennyiből élünk…”98
A fiatal diplomások által felvázolt helyzet alátámasztja előbbi megállapításunkat, miszerint a
kárpátaljai fiatalok mobilitása behatárolt, ugyanis családi, szülői háttér nélkül nem tudnak
önálló életet kezdeni, ehhez a munkahelyek által biztosított anyagi lehetőségek nem
elegendőek. Annak ellenére, hogy az anyagai lehetőségek szűkösek, a megkérdezettek zöme
úgy nyilatkozott, hogy elégedett saját helyzetével. A válaszokban benne lehet az a fajta dacos
kárpátaljai mentalitás, hogy ne panaszkodjunk, mert ennek nincs értelme, vagy ahogy egyik
interjúalanyunk megfogalmazta, nincs értelme ilyen kérdést feltenni, mert senki sem szereti
önmagát rossz színben feltüntetni, különösen, ha ezt rögzítik, még ha szavatolják is az
inkognitóját. Általában a nők pozitívabbak helyzetük megítélésével kapcsolatban, mint a
férfiak, ami azzal magyarázható, hogy számukra a tipikus női életpálya (család, gyerekek,
nyugodt munkahely) jelenti a karriert. Ha figyelmesen elolvassuk, hogy miért ítélik meg saját
helyzetüket pozitívan, megállapíthatjuk hogy ebben inkább a családi háttér, mint biztonság
jelenti a sikert, az, hogy nem költöztek ki a szülőktől egy bizonytalan világba, pozitívummá
válhat, segítheti az egyén karrierjét, biztos támpont lehet életében. Akik helyzetükkel
szemben elégedetlenségnek adtak hangot, ők is úgy nyilatkoztak, hogy inkább ösztönzőként
hat rájuk, mert véleményük szerint a világot, az egyén boldogulását az viszi előre, ha van
bennünk bizonyos elégedetlenség, mert ez ösztönzően hat mindenkire. Ez a fajta optimizmus
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jellemezte a megkérdezettek csoportját, régiójuk, országuk gazdasági helyzetével
kapcsolatban is. Az interjúkból kiderült, hogy a narancsos forradalom pozitív energiákat
felszabadító hatású volt, még azok számára is, akik nem vettek ebben közvetlenül részt.
Annak ellenére érzik így, hogy a forradalom óta az országban visszarendeződés történt. A
legtöbben úgy érzékelik, hogy az elmúlt években változások történtek, úgy gazdasági, mint a
régió szociális, kulturális helyzetében. Reálisnak tartják, hogy a terület, mint Ukrajna nyugati
határszéle, amelyet egy részről Európa, más részről a hegyek határolnak, gazdaságilag
fellendülhet annak ellenére, hogy a válaszadók közül senki nem reménykedik, hogy a
közeljövőben a terület az Unió részévé válhat. A megkérdezettek többségének az a
véleménye, hogy nem is szeretné, ha Kárpátalját rövid időn belül az Unióhoz csatolnák, mert
a médián keresztül közvetített uniós kép nem mutat helyzetükben annyi pozitívumot, ami ezt
megérné.
Saját helyzetének megítélése
„… azt mondanám, hogy kezdőként nagyon elégedett vagyok…”99
„… férjem szokta mondani, hogy amíg nem halunk éhen ne panaszkodjunk, ha a fizetésemet
nézem, meg azt, ahogyan élünk, mit engedhetünk meg, meg mit nem, akkor valahol a béka
feneke alatt vagyunk még szerintem. Nem mondom, hogy rosszul vagyunk, vagy éhezünk,
alapvető dolgok, minimális dolgok azért megvannak, de ha azt veszem, hogy még mindig meg
kell gondolnom, hogy ha a férjemnek és nekem is cipőt kell venni, akkor melyikünknek is van
a cipője rosszabb állapotban, és kinek kell ezt megvenni. Egyszerűen nem tudunk csak addig
nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér, pedig hosszabb a lábunk…”100
„… a családdal oda költözünk a szülőkhöz. Más megoldás nincs, mert fizetésből saját házat
építeni… 30 évi fizetésemből sem tudnék egy kocsit megvenni magamnak… Szerintem nagyon
kettévált a dolog, milyen a tudása, felkészültsége, végzettsége, s ez mivel arányos, sőt egyre
jobban fordítottan arányos ez az egész… Én jól érzem magam a bőrömben, nyilván vannak
dolgok, amik még előttem állnak…”101
„… van, amivel elégedett vagyok, van, amivel elégedetlen, nem éhezem, ruházkodom, meleg
lakásban lakok, van, akinek ez is elérhetetlen álom…”102
„… elégedett vagyok teljes mértékben. Örülök, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek.
Lehet, hogy anyagilag nincs annyira elismerve, de örülök, hogy itthon maradtam, és nem,
utaztam külföldre dolgozni emiatt. Hogy itt nem fizetik meg eléggé? Jól érzem magam a
bőrömben…”103
„… az embert az viszi előre, hogy soha nincs megelégedve azzal, amije van, és ez így
természetes is. Természetesen sok mindent szeretnék még elérni, így most például autós
iskolába járok, jogosítványt szeretnék. Ezen kívül német nyelvből szeretnék tenni, legalább
egy középfokú nyelvvizsgát. Egy szakfordítói diplomára is vágyom, de ez nagyon távoli. Ami
legközelebb áll, az, hogy végre megszerezzem a doktori fokozatomat…”104
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Országa, régiója helyzetéről
„… régió szintjén nagyon nagy lehetőségek vannak az Európai csatlakozással kapcsolatban,
mert ugye Kárpátalja, mint határ menti régió, felfejlesztésre kerül. Legalább is ez lenne
szerintem a következő cél…”105
„… közel sincsenek kihasználva Kárpátalja adottságai, de most már fellendülőben van.
Beregszászban tíz évvel ezelőtti állapothoz képest nagyon nagy változás történt, de a fejlődés
üteme elég lassú…”106
„… a narancsos forradalom idején mindenki be volt lelkesülve, kezdtünk büszkék lenni arra,
hogy Ukrajnában élünk, hát elmúlt a forradalmi hangulat, változott a politikai helyzet, azt
látjuk, hogy gyakorlatilag sok minden marad a régiben…”107
„… vannak pozitív jelek a turizmus terén csak igazából az a baj, hogy az Európai Uniós
pénzek és amik jönnének pl. fejlesztésre ugyanúgy, mint ahogy munkát lehet korruptan
szerezni, ugyanúgy ezekhez a pénzekhez is, egyes klikkek jutnak hozzá…”108
„… Kárpátalja, Ukrajna az Európai Unióval határos, ezért gazdaságilag pozitív kilátásai
vannak. Az infrastruktúrának a fejlesztésével, javításával előrébb haladna. A politikai helyzete
egyelőre nem engedi meg, hogy pozitív jövőbe tekintsen, de szerintem azzal, hogy itt
megjelentek a multinacionális cégek, külföldi beruházások, befektetések zajlanak. Szerintem
gazdaságilag 5-10 éven belül itt fejlődés fog bekövetkezni…”109
„… hiányolom a kultúrát a faluból, hogy a fiataloknak sajnos nincs hová menniük. A
huszonéves korosztály, az ugye a discóból, a mulatós évekből kinőtt, se egy mozi, se egy olyan
hely, ahova el lehetne menni. Bárok vannak, de hát minden nap bárba ülni nem lehet…”110
„… hogyha hozzálátnánk sürgősen, mindenki foglalkozna azzal, amivel kellene, azaz
dolgozni, szerintem Ukrajna akár európai szinten is az egyik vezető országgá léphetne elő, de
sajnos, ahogy én legalább is látom, nem mindenki azzal foglalkozik, amivel kellene. Hát az
EU szerintem még egy távolabbi jövő. Ahhoz még nekünk mind gazdaságilag, mind morálisan
egy kicsit fel kell nőni…”111
„… a gazdasági helyzetéről nem szeretnék nyilatkozni, mert nagyon lesújtó véleményem van,
kilátásaival viszont az utóbbi időben bizakodó lettem, úgy látom, hagy Ukrajna jelen
pillanatban sokkal jobban és dinamikusabban fejlődik, mint például Magyarország. Az az
igazság, hogy én nagyon nem szeretnék az EU-hoz csatlakozni. Ukrajnában van egy olyan
piac, ami kiaknázatlan áll… Magyarországnak nincs nyersanyag bázisa, Ukrajnának nagy a
nyersanyag bázisa ezért, szerintem jól ki tudnánk használni és nem feltétlenül szükséges egy
EU- s csatlakozás…”
A legtöbb megkérdezett a realitások figyelembevételével gondol a jövőjére. Általában
mindenki, aki még nem házasodott meg, szeretne családot alapítani, ha már házasságban él,
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két- három gyereket vállalnának, de a legtöbb úgy nyilatkozott, hogy a családalapításhoz
szükséges biztonságot szeretnék megteremteni. Azok, akik a szülőkkel élnek egy
háztartásban, ezt az állapotot elfogadhatónak tartják, egy kivételével, aki még nem alapított
családot és szeretne elköltözni otthonról, mert úgy érzi, őt szülei korlátozzák karrierjében. A
családi élet, a jövőre vonatkozó kérdésekben többen is úgy nyilatkoztak, hogy hosszú távra
nem terveznek, elfogadják, ahogy Isten azt elrendeli, vagyis a Mozaik által 2001-ben mért
vallásosság a kárpátaljaiakra az értelmiség körében is érzékelhető.
„… tervezek, de ember tervez, Isten végez…”112
„… szeretnék csendben, rendben nyugodtan élni, nem bántok másokat, engem se bántsanak,
munkámat szeretném lehetőségeim és képességeim szerint megszilárdítani meg elvégezni. A
család és a gyerekek eddig is belefértek volna, csak nem úgy jött össze. Nem szeretnék ilyen
Vészhelyzetes orvos lenni, aki éjjel – nappal a munkájának él…”113
„… szeretnék családot alapítani, szeretnék férjet, gyerekeket, biztos lakást, lakhatást, és
biztos egzisztenciát. Mást talán nem is lehet elvárni…”114
„… férjnél vagyok, így hamarosan gyereket szeretnék, miután megszereztem a doktori
fokozatom a debreceni egyetemen. Remélem 1-2 éven belül. Saját családi kertes házzal
rendelkezünk, úgyhogy lesz hol szaladgálni a gyereknek…”115
„… a házasság megvolt, igen nagycsaládot szeretnék legalább 3 gyerekkel, és azok
nevelésével, közben még továbbfejlesztésre és önfejlesztésre is már amennyire lehet, szánnék
időt…”116
„… sokan mondják: annak nem volt semmije, mégis született gyerekük, én sajnos az új
generációba születtem, és úgy gondolom, először legyen egy anyagi biztonság, aztán
meglátjuk, nem tudom én, ahogy felnőttem, nem szeretném, ha az én gyermekeim is úgy
nőnének fel, pedig én nem igazán szenvedtem, mégis többet szeretnék a gyermekeimnek…”
A közgondolkodásban, különösen a falvakban sikeresnek tartják a gazdag, pénzes
embert, „mert sok mindent elért”. A megkérdezettek véleménye szerint a sikernek csak egyik
összetevője a pénz, és többen úgy gondolják, hogy ez ugyan szükséges feltétele a sikernek,
viszont nem elegendő. A másik fontos feltételnek tartják azt, hogy a sikeres ember elégedett
legyen önmagával, vagyis az önelfogadás, az önmegvalósítás hangsúlyosan jelen van a sikeres
ember megítélésében. Hogy kiből válik sikeres ember itt Kárpátalján, arra kevesen
válaszoltak, de több válaszadónál is előjött, hogy a lehetőségeihez képest nem volt bátorsága
megtenni olyan lépést, amit utólag átgondolva erejét nem haladta volna meg, így, ha újra
kezdené, nagyobb önbizalommal, merészebben választana szakot, szakmát, jobban élne a
képzések által kínált lehetőségekkel. Egyik interjúalanyunk konkrétan is megfogalmazta, mi
kell ehhez:
„… sikeres ember az, aki a munkájában és családjában is egyaránt boldog, és érzi, hogy az,
amit csinál, az jó, és a közérdeket is szolgálja…”117
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„… szerintem biztos valamilyen módon sikeres a gazdag ember, mert sok mindent elért, de én
magamat is sikeresnek tartom, nekem van egy szerető feleségem, ha Isten megsegít, akkor lesz
egy gyönyörű gyermekem…karrier talán azt jelenti, hogy az a személy milyen sikereket tud
elérni munkáján belül, amire képzést kapott, abban hogyan tudja fejleszteni magát, mit tud
nyújtani mondjuk, mint tanár diákjai számára. Diákok milyen sikereket tudnak elérni tanáraik
által…”118
„…sikeres ember az, akinek olyan munkája van, amit szeret csinálni, akinek megvan az
egzisztenciája, lakása, családja, és van jövőkép előtte, el tudja képzelni magát 5 év múlva, 10
év múlva meg a gyerekeit s nem kell attól tartania, hogy kenyérre nem fog jutni, vagy a
rezsiköltségeket nem tudja kifizetni ...”119
„… aki meg tudja valósítani önmagát, meglegyenek azok a körülmények, azok a lehetőségek,
hogy céljait véghez tudja vinni…”120
„… valamilyen szinten elismertség is kell, családi boldogság, valamilyen szinten anyagi
boldogulás, bizonyos fokú hatalom…”121
„… sikeres emberek azok lesznek, akik bátrak és nem félnek befektetni manapság. Ezt látom
egyre több olyan ismerősöm van, akik fiatalok és mernek kockáztatni és aztán ebből a
kockázatból nagyon sok haszon van…”122
„… jó szülői háttér, ahogy mondja a zsidó logika. Nincs szükség a tudásra, diplomára itt arra
van szükség, hogy az ember születésétől fogva egy olyan környezetbe nevelkedjen, amelyik
sikerorientált, gazdaságilag pénzorientált, és bármit fog csinálni abból arany lesz. Ez mindig
is így volt…”
„…nagyon sokszor az a sikeres ember, akiből sikeres embert csinálunk, vagy aki sikeres
embert csinál magából, mások munkája által…Nagyon-nagy divat nálunk az, hogy
megveszem emberek véleményét valamivel, akár milyen aprósággal, akár azzal hogy kiküldök
egy kamion ruhát a cigánytáborba és szétosztom, és a cigányok szemében én vagyok a sikeres
ember, és a legjobb szakember, és a legjobb, erkölcsileg is a legnemesebb ember, de lehet,
hogy szakmailag nem nagyon ért a dolgához…”123
„… abszolút sikeres ember szerintem nincs. Ahogy legjobban meg tudnám fogalmazni, aki
magával Istennel, a környezetével meg találja azt az utat, ami őt is meg a másik felet is
boldoggá teszi, kielégíti…”124
„… ahhoz pénz kell, kapcsolatok, képesítés valamint rengeteg, rengeteg szabad idő. Karrier.
Szerintem az egy olyan virtuális lépcső, ahol az ember a legnagyobb csúcsán úgy érzi, hogy
hát nincs olyan feladat, amit nem végezhetett volna el, vagy olyan akadály, amit át nem lépett
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volna az élete során, ahol megfizetik a gondolkodását, megfizetik a munkáját és elismerik az
emberek. Megbecsülést valamint elismerést kap…”125
„… mindenképpen diplomával kell rendelkezni, mert ma már mindenfele kérnek egy diplomát.
Számítógépes ismeretekkel biztos, hogy kell rendelkeznie. Legalább egy minimális angol
tudással, és az államnyelv ismerete nélkül lehetetlen…”126
„… itt, a mi országunkban, jobban megélnek azok, akik pénzzel rendelkeznek. Itt a tudás nem
mindig előny. Kell az is, de nem mindig értékelik…”127
A migrációt befolyásoló tényezők
A kérdések egyik csoportja arra irányult, hogy mi a véleménye az elmúlt tíz évben
diplomázott értelmiségieknek a külföldi munkavállalásról, hogyan ítéli meg azok helyzetét,
akik eltávoztak szülőföldjükről, miben látja ennek az okait, illetve mennyiben foglalkoztatja
őt a hasonló lehetőség, vagyis a külföldi munkavállalás. Az adott kérdéscsoporttal a 25-35
éves korosztály, a legdinamikusabb társadalmi réteg véleményét szerettük volna megismerni,
olyan problémákra kérdeztünk rá, amely a magyarság körében a rendszerváltás óta a
közbeszédet meghatározza. Míg a rendszerváltástól eltelt első években úgy Magyarország,
mint a határon túli régiók harciasan a szülőföldön maradás elve mellett foglaltak állást, az új
évezred kezdetén ez megváltozott. Időközben a határon túli területekről nagy számban
telepedtek át az anyaországba magyarok, és míg a rendszerváltást követő években ezt a
magyar társadalom befogadó közösségként, rácsodálkozva és kissé sajnálva nemzettársaikat,
pozitív hozzáállással viszonyultak a tendenciához, addig a kettős állampolgárságról alkotott
népszavazás kapcsán keltett hangulat eredményeként már nagy számban elutasítóan
nyilvánultak meg az adott kérdéssel kapcsolatban. Időközben úgy az anyaországiak, mint a
kárpátaljaiak körében a nagy többség különböző tapasztalatokat szerzett az áttelepülők és
otthon maradottak kérdésében. Az első években a határon túli magyar közösségek a
szülőföldjüket elhagyókra szinte „árulóként” tekintettek, akik úgymond a könnyebb ellenállás
irányában mozdultak el a nemes, önfeláldozást igénylő, őrző „küldetés” helyett. A vizsgált
fiatal értelmiségi korcsoport véleménye ebben a kérdésben azért érdekes számunkra, mert e
fiatalok zöme már a rendszerváltás után eszmélt, vált felnőtté, így a különböző diktatúrák
hatása gondolkodásmódjukat már nem befolyásolja oly mértékben, ahogy ez a középkorúak
és az idősebb korosztály esetében meghatározó volt. A legtöbbjüknek nincs semmilyen
élményük a személyi szabadságot, gondolkodást, identitást korlátozó és befolyásoló
hatalmakkal kapcsolatban, legfeljebb filmeken, előadásokon hallottak róla. Életük
meghatározó szakasza oly korra esett, amely átmenet volt a felbomló régi rend és a még teljes
mértékben be nem szabályozott új rend/rendszer között. Ez egyszerre egyfajta káoszt, és a
káoszban rejlő szabadságot és lehetőséget is biztosított a fiatalok számára. Az átalakulás
megteremtette a lehetőségét annak, hogy a korábbihoz képest szabadabban válasszanak a
lehetőségek közül, elsősorban a továbbtanulás terén, mert ennek a szabályozása, a folyamat
mederbe terelése, a jelentős változások az ezredforduló után kezdődtek. Ezt az állapotot
tükrözi vissza az általunk megkérdezett értelmiség témában kifejtet véleménye. Az összes
megkérdezett közül egyetlen egy személy akadt, aki úgy nyilatkozott, hogy nem tudja
megérteni az áttelepülőket, és tettükért elítéli őket. Két személy nem foglalt egyértelműen
állást a kérdésben, mert egyrészről magánügynek minősítette, másrészt az áttelepülők előtt
álló problémák elöli menekülésnek, de tettükért inkább részvéttel gondolt rájuk:
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„… durván fogalmaznék, ha azt mondanám, hogy megfutamodnak az előttük álló kihívásoktól,
de mindenkinek magánügye szerintem az, hogy most milyen lehetőségeket ragad magához. Ha
ők úgy látják, hogy itt nincs lehetőségük, nincs bennük semmilyen akarat, hogy ezt a
lehetőséget megkeressék, vagy legalább utána nézzenek, akkor hátat fordítanak, elmennek. Itt
hagynak mindent… Igazából így ez az ember hontalan lesz, mert sehol nem lesz otthona…”128
„… a körülmények hozzák azt, hogy úgy alakul az életük, hogy jobban boldogulnak külföldön,
mint hazánkban, ezért nem lehet elítélni őket, csak sajnálni azt, hogy rengeteg okos ember,
akikre a hazánknak is szüksége lenne, kivándorol. Akik, visszajönnek azok, viszont nagyon
rosszul is járhatnak, mivel az ukrán állam nem ismeri el a kint szerzett diplomát. Kik
boldogulnak jobban? Szerintem, aki boldogulni akar annak mindegy, de talán akik kint
maradnak azoknak több az esélyük, mint akik itt maradnak, de ez nem törvényszerű…”
A túlnyomó többség úgy nyilatkozott, hogy az adott kérdést magánügynek tekintik és
lényegében nem foglalkoztatja őket ez a probléma, pontosabban már nagy többségük nem
tekinti problémának azt, ha nemzettársuk áttelepül, mint a rendszerváltás utáni első
áttelepülők esetében, amikor az itthon maradottak tragikusan fogták fel a szülőföld
elhagyását. A legjellemzőbb vélemények a kérdéssel kapcsolatban:
„… meg tudom őket érteni, főleg azokat, akik már eleve ott kezdik a tanulmányaikat, tehát
már nekik van egy kezdő lökés… Én nem gondolom azt, hogy hazaárulók lennének, vagy
magyarság árulók lennének, vagy bármi, vagy ki hogy boldogul…”129
„… minden korosztályban van rá példa. Én nem ítélem el őket. Aki úgy gondolja, hogy ott
jobban tud boldogulni, jobb lesz ott az élete rajta, menjen, próbálkozzon…”130
„… mindenkinek megvan a joga, hogy oda menjen, ahova akar, ha van lehetősége rá, és
szerintem úgy gondolják, hogy ott több lehetőségük van, vagy jobbak lesznek az
életkörülmények, a megélhetés. De én úgy látom, hogy nem…”131
„… próba szerencse kinek, hogy válik be ez is kinek, hogy sikerül. Van, akinek nagyon jó, de
van, aki bizony 1-2-3 diploma megszerzése után is munka nélkül van…”132
A kérdés megítélésének változásában az elmúlt évtized történéseinek nagy szerepe van,
mert míg a korszak szabadabb légköre megnyitotta a lehetőségeket a szellemiek előtt, a
gazdasági nehézségek szintén az átalakulás velejárói voltak, visszahúzó erőként épp az
ellenkező irányba befolyásolták a gondolkodást. A menni vagy maradni kérdés bonyolult,
kétféle megítélésének határon túli lelki problematikáját nagyon jól megfogalmazta egyik
válaszadónk:
„… érdekes módon, akik már kimentek Magyarországra, azokat vagy irigyeltük, hogy ők már
elmenetek, vagy azt mondtuk, hogy mi soha nem mennénk, meg micsoda emberek azok, akik
otthagyják a szülőföldjüket. Aztán eljött egy olyan időszak, amikor gyakorlatilag nem volt
anyagi bevétele a családnak mindamellett, hogy ketten dolgoztunk, és a kertben megtermelt
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26 éves nő, angol-történelem szakos tanár
28 éves nő, magyar filológus
26 éves nő, orvos
25 éves nő, német szakos
30 éves nő, magyar filológus
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dolgok eladásával kerestünk annyi pénzt, hogy szinten tartsuk az ötfős családot, két tanári,
tanítói diploma mellett. Hosszú távon nem láttunk kiutat a dologból, a szüleim vállalták azt,
hogy húszévi munkájukat itt hagyják. Egy családi házat építettek. Anno 8000 rubelért vették
meg a telket, ami anno 8000 dollárnak felelt meg, és a húsz év alatt csak a fizetésükből
felépített házat 6000 dollárért adták el, tehát nem volt ez egy olyan egyszerű átmenet. Akik a
80-as években mentek el, azokról azt tartottuk, hogy jómódjukban nem volt már mit csinálni.
Tehát pénzük volt, házuk volt, eladhatták és ott ugyanolyan házat tudtak venni, és ott
folytatták az életüket, ahol abbahagyták. Na most anyukámék a nulláról kezdtek újra mindent,
panellakásba költöztek, banki kölcsönt vettek fel, meg ami ilyenkor illik. Hát itt hagyták
életmunkájukat… Akinek menni kell, annak menni kell…”133
Az előbbi gondolat utal arra is, hogy mennyire nem egyértelmű az áttelepülés mögötti
ok, mennyire összetett probléma, amit nem lehet egyszerű igen – nem, fekete – fehér
címkékkel ellátni. A legtöbb válaszadó azért alapmotivációként a boldogulást, a lehetőségek
szélesebb skáláját, a stabilitást nevezte meg motivációs tényezőként (a fókuszcsoporton
elhangzott válaszokat a 3. számú mellékletben olvashatják):
„… nagyon jól érzem itt magam, igaz kisebbségben élni mindig nehezebb. Bemenni egy
hivatalba, ahol nem az anyanyelvemen szólalhatok meg. Én egyedül a gyerekeim miatt
mennék ki. Én és a férjem jól elvagyunk, az államnyelvet is beszéljük olyan szinten, hogy
tudunk élni, de a gyerekeim miatt, tehát a gyerekek tanítása…”134
„… mindenki keresi önmagát és keresi a lehetőségeket, valaki itt találja meg, valaki ott.
Egyeseket családi kötelék hozott vissza, másokat valamiféle honvágy. Tehát mindenki más
dolog miatt jön vissza. Valaki azt mondja, hogy jobb itt neki. Szerintem más a mentalitás kint,
mint itt…gondolom a legtöbben gazdasági okokból vándorolnak ki, mert ott több pénzt sejt,
több lehetőséget lát… Nagyon sokan úgy mennek ki, hogy elmennek tanulni, és akkor
elfelejtenek visszajönni. Van olyan aki, nagyszülőkhöz, vagy szülőkhöz megy el…”135
„… nem látnak itt jövőt, vagy egy sokkal jobb jövőt látnak ott. Olyat is hallottam már, aki
visszajött, mert egyszerűen nem érezték otthon magukat, az otthonaik miatt jöttek vissza…
szerintem a fiatalok közül, akik Budapestre mennek ki, ők sem jönnek haza, de nem szívesen
maradnak akiknek nincsenek ott rokonaik, vagy ismerőseik, gyökértelenek…”136
„… akik kimentek 15-ével ezelőtt azok inkább próbálnak meggyarapodva meg kicsit több
pénzt megkeresve, visszajönnek, mert itt olcsóbb a megélhetés, ha van egy darab tőkéd, itt
meglehet élni…”137
„… aki elmegy Magyarországra a középiskola után tanulni, annak nagyon kevés az esélye,
hogy vissza fog jönni, mert igazából a szálakat elvágja… Talán biztosabb jövőképet látnak
Magyarországon…”138
„…itt nem talált olyan munkát, ami megfelelt a szakmájának, legalábbis volt olyan munka, de
tizedannyi bérezésért, ugyanazért a negyed munkáért ő akár kétszer, háromszor annyi bért is
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31 éves nő, tanító
26 éves nő, magyar filológus
26 éves nő, magyar filológus
28 éves nő, magyar filológus
25 éves férfi, villamosmérnök
26 éves férfi, történelem-földrajz szakos
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kap, mint itt egyhónapi munkával… vannak olyan ismerőseim, akik már házat, lakást vettek,
abszolút önálló egzisztenciát teremtettek, itt meg még ha húsz évet élnének se tudnák
megtenni… van olyan, aki visszajáró, ott élnek és itt viszik a bizniszt…, ez így csempészet,
árubeszerzés, most nem olyan mértékben, mint eddig, mert szigorodtak a vámhatári
szabályok… akiknek felsőfokú végzettsége van, azok közül nem jöttek vissza…”139
„… inkább ott nyomorognak, mint hogy felvegyék azt a szégyent, hogy hazajöjjenek…”140
„… a férj már kint dolgozott és a feleség a gyerekkel itthon maradt, de ez nem volt megoldás,
hogy a család külön éljenek, ezért ő és a gyerek a férje után ment…” 141
„… egy egyetemi végzettséggel rendelkező ember külföldön több megbecsülést kap úgy
anyagilag, mint morálisan…”142
„… eleinte azért, mert jobb volt a gazdasági helyzet az országban, tehát míg itt még kenyeret
sem lehetett venni, addig ott 8 félét is lehetett kapni. Az első és legfontosabb ok, ott a kínálat
volt nagyobb, nem is a fizetés miatt mentek ki az emberek, aki itthon volt nagyon sok pénzt
keresett, nem szorult rá semmire, viszont Magyarországon mindig nagyobb volt a kínálat,
mindig lehetett vásárolni. Aztán volt egy időszak, amikor Magyarországon az tudott
érvényesülni aki egyetem után ment ki és úgy tudott érvényesülni… Most leginkább az tud
érvényesülni, aki Magyarországon tanult és utána hazajött ha Magyarországon szerez
kapcsolatokat, és az ottani ismerőseivel közösen vállalkozásba kezd és utána hazajön…”143
A kivándorlás okaival kapcsolatban a megkérdezettek többsége az anyagiakat, a jobb
megélhetés lehetőségét, a jobb életkörülményeket tartja a kivándorlás fő szempontjának:
„… valószínűleg a jobb körülmények miatt, tehát nyílván el tudnak úgy helyezkedni, talán a
magyar nyelv miatt. Akik Magyarországon maradnak, tudják, miért maradnak ott. A
nyugdíjas kiharcolja magának, ő ott szerepel hivatalosan, valószínűleg ez az egyik ok…
Teljesen mindegy, hogy hol él az ember, hogyha marad szerető családja, barátai, rokonai, jól
meg tud élni bárhol a világon…”144
„… akik pénzt keresnek, akik elmennek, bizonyára csakis azon vannak, hogy többet
keressenek, jobb anyagi megélhetés reményében vándorolnak ki…”145
„… azok, akik külföldre mentek úgy gondolom a jobb megélhetőség, vagy a nagyobb
lehetőségek miatt választották, hogy elmennek itthonról. Hogy kik boldogulnak, azok, akik ott
vannak…”146
A kivándorlást motiváló okok következő csoportja a családdal kapcsolatos, vagy
családegyesítést, vagy a gyermekek jövőjét említik hivatkozási alapként:
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30 éves férfi, matematikus
30 éves nő, magyar filológus
27 éves nő, történelem-politológia szakos
36 éves férfi, biológus
31 éves nő, tanító
26 éves férfi, történelem-földrajz szakos
25 éves férfi, villamosmérnök
27 éves nő, történelem-politológia szakos
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„… ha ki mennék Magyarországra, akkor csakis azért mentem volna, hogy jobb feltételeket
teremtsek magamnak mag a családomnak…”147
„… olyat tudok, aki visszatért az anyukájához, vagy elérte a nyugdíjkorhatárt és az ottani
nyugdíjból itthon könnyebben megél, egyebek nem, vagy ha a családi körülményei nem úgy
sikerültek, de én még olyat nem hallottam, hogy egy család kimegy, anyuka, apuka állással
rendelkezik, és visszajön, mert a gyerekeknek mindenképpen ott van több lehetőségük tanulni
vagy dolgozni…”148
Vannak, akik a kivándorlás okait a kivándorlók ambícióinak tulajdonítja, illetve az ambíciók,
és a lehetőségek hiányát tartja a kivándorlást motiváló szempontnak:
„… mindenki keresi önmagát és keresi a lehetőségeket, valaki itt találja meg, valaki pedig
ott…”149
„… nem látnak maguknak jövőt, vagy egy sokkal jobb jövőt látnak ott. Látják a lehetséges
dolgokat, vagy az eljövendő dolgokat és akkor sokkal jobban élnek talán. De olyat is
hallottam már, aki visszajött, mert egyszerűen nem találta meg…”150
Az okok következő csoportjába sorolható a munkavállalási lehetőségek, valamint a fiatalok
magyarországi tanulása. Azok a fiatalok, akik korán kikerültek a családi kötelékből, és
tanulmányaikat Magyarországon folytatták, a legérzékenyebb fejlődési szakaszuk, a felnőtté
válás nem az itthoni környezetben zajlott, eltávolította őket szülőföldjüktől, ami természetes,
mert ott alakult ki baráti kapcsolatrendszerük, ami elősegítette munkavállalásukat. A
Magyarországon töltött évek, az itthonitól eltérő szocializáció lehet a szülőföld elhagyásának
oka, amit az egyik interjúalanyunk ilyen formában fogalmazott meg:
„… tanulás során ott szocializálódtak, és ott tudtak munkát szerezni. Amikor az ember
megalapozza a jövőjét az a felsőoktatási intézményben való tanulás folyamata, a
kapcsolatrendszert akkor alakítja ki, és ahol kialakul ott fog tudni dolgozni…”151
Az interjú-vázlat három kérdése burkoltan vagy nyíltan a külföldi munkavállalással,
áttelepüléssel kapcsolatos szándékokat igyekezett feltárni. A kérdésekre adott válaszokat egy
csokorként vizsgálva megállapíthatjuk: a migráció kérdésében saját terveivel kapcsolatban az
itthon maradottak a gazdasági megélhetési lehetőségeiktől teszik függővé, hogy hogyan alakul
saját életterük. A meghatározó az lesz, hogy az adott régió, az ország gazdasági, kulturális
stabilitása megfelel-e nekik, s ezen belül milyen lehetőségek maradnak, nyílnak meg
családjuk, gyermekeik előtt. A megkérdezettek közül hárman egyértelműen úgy látják, hogy
szívesen vállalnának külföldön rövid távú munkát, maximum egy évre, de konkrét terveik
nincsenek, és úgy képzelik, hogy utána itthon építenék karrierjüket. A válaszadók közül
ketten az adott kérdésben bizonytalannak mutatkoztak, és a helyzet, a körülmények
alakulásához kötötték terveiket. A többség úgy nyilatkozott, hogy nem tervezi vagy nem
gondolt még erre. Az otthonmaradók, a bizonytalanok és az áttelepülni kívánók motivációi
legvilágosabban az alábbi véleményekből derülnek ki:
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26 éves nő, orvos
31 éves nő, tanító
26 éves nő, magyar filológus
28 éves nő, magyar filológus
28 éves férfi, angol-történelem szakos tanár
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Otthonmaradók:
„… egyértelműen nem. Nem szeretnék külföldre menni, mert tudom, hogy én ott nem lennék
senki. Tehát ahogy én itthon néha azt érzem, hogy ujjal mutogatnak rám, mert magyar
vagyok, ott úgymond ujjal mutogatnának rám, mert orosz vagyok, vagy ukrán vagyok…”152
„… teljesen fölösleges, ha nálunk küszködünk legalább az ismerősökre számíthatunk…”153
„… voltak negatív tapasztalataim tanulmányi időszakom alatt… akkor legalábbis
megfogadtam, hogy nem fogok külföldön dolgozni. Tanulni átmegyek természetesen, mert az
ember minél több országban tanul, annál többféle tapasztalatot és ismeretet szerez. De ezt
azért szerzi, hogy itt helybe kibontakoztassa és átadja másoknak…”154
„… aki akar, az nálunk is el tud helyezkedni, meg tudja tanulni a nyelvet. Én ide születtem,
nem is akartam több időre elmenni… Volt egyszer egy olyan, hogy Németországba elmehetnék
egy évre, önkéntes munkára. Azt sajnálom, hogy nem jött össze, de hát ennek így kellett lenni
az Úr azt akarta…”155
Bizonytalanok:
„… lenne egy jobb megélhetést biztosító külföldi vállalkozásom hivatalos, és legális akkor azt
mondom, hogy meggondolnám… szerintem elvállalnám… de a biztosat nem adom fel
bizonytalanul…”156
„… egyetemi évek alatt nagyon bennem volt, Magyarországon, magyarul az anyanyelvemen
akartam tanulni, és nagyon el voltam keseredve, hogy ott ülök az előadásokon és nem értem
meg csak a felét…”157
Áttelepülni kívánók:
„…anyagi megélhetés miatt soha nem mennék ki, de a gyerekek miatt nagyobb lehetőséget
látok. Csak miattuk mennék ki, de még kicsik a gyerekek, tehát lehet, hogy annyira fejlődik az
ország, hogy…”158
„… nővérem kint van, szüleimtől azt hallottam, hogy ők itt szeretnének megöregedni és
valahol ez bennem is bennem van, tehát nem kizárt, hogy valamikor elköltözünk…”159
„… szeretnék külföldön munkát vállalni, mivel abban gondolkozom, hogy idővel átmegyek a
családomhoz, akik Kecskeméten élnek, mivel hosszú ideig nem lehet távol lenni tőlük, én már
így is több éve vagyok tőlük külön…”160
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28 éves nő, magyar filológus
26 éves férfi, történelem-földrajz szakos
31 éves nő, tanító
30 éves nő, magyar filológus
25 éves férfi, villamosmérnök
26 éves nő, orvos
26 éves nő, magyar filológus
26 éves férfi, történelem-földrajz szakos
31 éves nő, tanító
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Felnőttoktatási igények háttere
Az adott kérdés, melyre a választ keressük, felveti az alábbiakat:
Mit gondolnak a megkérdezettek arról, hogy milyen irányban szeretnék fejleszteni az eddig
szerzett tudásukat, hogyan képzelik a továbblépést?
A megkérdezettek pozitívan viszonyulnak az egész életen át tartó tanulás koncepciójához. A
válaszadóink többsége egyetemi évei alatt élt a kínálkozó továbbképzési lehetőségekkel. Az
ungvári egyetem végzősei részt vettek magyarországi részképzésen, míg a főiskola volt
hallgatói a kínálkozó ECDL és nyelvtanfolyamokat használták ki. Akadtak olyanok is, akik a
történelmi egyházak által szervezett különböző képzéseken vettek részt. Mindössze két
megkérdezett nyilatkozott úgy, hogy nem vett részt átképzésen és nem is érezte szükségét
annak, hogy tovább képezze magát, esetleg a későbbiek folyamán tervez ilyet. A legtöbben
olyan képzéseken vettek részt, ami kapcsolódik szakmájukhoz. Ez egyébként egyáltalán nem
meglepő, mert Ukrajnában, az állami szférában dolgozók számára kötelező 3-5 évente részt
venni továbbképzésen, amit az erre a célra felállított továbbképző intézetek, központok
szerveznek. Igaz, e továbbképzések egy része sablonos és inkább szükséges formalitás ahhoz,
hogy a szakmában maradjon, esetleg előrelépjen. Azok a megkérdezettek, akik nem tudtak a
választott diplomájuk szerinti szakmájukban elhelyezkedni, a realitásuk figyelembevételével a
helyi munkalehetőségekhez igazodva, mondhatnánk, parkoló-pályán, most megpróbálják
átképezni magukat abba az irányba, ami megfelel munkakörüknek. Ebbe a csoportba
tartoznak az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar filológiát végzett hallgatói, akik többsége úgy
nyilatkozott, hogy ezzel a diplomával Kárpátalján már alig lehet elhelyezkedni, de érdekes
mód ugyanez volt a véleménye annak a beszélgetőtársunknak, aki az ungvári egyetem
politológia szakát végezte és nyelvi problémái sem a tanulás évei alatt, sem utána nem voltak,
mert már az általános és középiskolai tanulmányait is ukrán nyelven fejezte be. Az
interjúalanyok egy része továbbtanulásban és továbbképzésben látja kora ifjúkori álmainak
realizálását, amit annak idején elmulasztott, mert önértékelése nem volt megfelelő, és nem
volt bátorsága belevágni az eredeti önmegvalósító elképzeléseibe, s hagyta magát
befolyásolni.
„… az igazság, hogy a gyávaságom miatt nem mertem nekivágni a történelem-angol szaknak,
mert féltem az angol részétől, utána beláttam, mivel 5 évvel az érettségi után is jól
teljesítettem a vizsgán lehet, hogy sikerült volna, de hát már késő bánat volt…”161
„… azért választottam a tanítói szakot, mert Magyarországon érettségiztem az ottani
követelmény alacsonyabb, mint minálunk így az Ungvári egyetemre, hogy felvételizzek matek
szakra még különórákra kellett volna járnom, hogy azt a különbözetet, amivel többet tanulnak
itt a középiskolában, azt bepótoljam, és így egyszerűbb volt azzal a tudással felvételizni, amit
ott megszereztem…”162
„… én nem tudom megmondani, hogy mit tennék másként, mert soha nem sok lehetőség közül
választottam, hanem kapaszkodtam abba az egybe, ami éppen előttem volt. Ha nem vagyok
ilyen állhatatos, kitartó, nem félek, vagy jobban félek az újdonságoktól, akkor biztos, hogy
még ennyit sem tudtam volna elérni…”163
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30 éves nő, tanító
30 éves nő, tanító
31 éves nő, tanító
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„… konkrét elképzelésem nincs, amikor befejeztem az egyetemet, akkor úgy gondoltam, hogy
saját szakmám (magyar filológus) irányába szeretném fejleszteni, de mivel nem tudtam
elhelyezkedni szakképzettségem szerint, ezért most már lehet, hogy inkább óvoda pedagógia
szempontból fejleszteném tudásomat…”164
„… a szakmámban nem tudtam elhelyezkedni, ezért amikor lehetőségem nyílott, hogy alsós
gyerekeket taníthatok, de ezt a végzettségem nem engedi meg, ezért jelentkeztem tanítói
szakra, másoddiplomás képzésre…”165
Még az a megkérdezett is, aki a Kárpátalján presztízsszaknak számító orvosi pályát
választotta szülői minta alapján, azt nyilatkozta, hogy ugyanezt az utat járná be, de talán már
inkább a kitanult szaknak egy másik ágát választaná, ha az biztosítana számára megfelelő
karriert.
„… lehet hogy mégsem orvosi pályát, hanem valamilyen egyéb szociális munkát
választanék…”166
Egyöntetű vélemény az, hogy továbbképzésre mindenkinek szüksége van, a megkérdezettek
egy része továbbtanulási terveit aspirantúrán167 vagy Ph.D.-képzésben látja. Ez főleg azokra
jellemző, akik olyan munkahelyet találtak, ahol feltétel az ilyen jellegű képzésben való
részvétel, a fokozatszerzés:
„… szeretnék tovább tanulni doktori képzésben, az iskolai ranglétrán minél feljebb kúszni…
mert ötévente lehet attesztálódni168, a doktori képzés pedig…”169
„… első lépés egy reumatológus szakvizsga, ami néhány hónapos Kijevi kurzussal egybekötött
és szintén saját zsebből kell finanszíroznom…”170
„… szeretnék aspirantúrán tanulni, hogy maradhassak tovább az egyetemen. Ukrán nyelven
tanulni, publikálni…”171
„… be szeretném fejezni a doktorit, nyelveket szeretnék tanulni. Ez nagyon fontos számomra,
és nagyon sok nyelven szeretnék beszélni…”172
„… az elsődleges cél a jövőben a doktori fokozat megszerzése, majd mindamellett szeretném
folytatni a kutatómunkát is együtt dolgozva a kollégákkal, témavezető tanárommal,
amennyiben lehetőségem nyílik itt az oktatás mellett… És később majd akár a további
fokozatok elnyerését is…”173
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30 éves nő, magyar filológus
27 éves nő, történelem-politológia szakos
166
26 éves nő, orvos
167
Az aspirantúra az egyetemi képesítés utáni általában 3 éves képzés, amelynek sikeres elvégzése után védheti
meg disszertációját és szerezhet kandidátusi fokozatot, ami a magyar-ukrán ekvivalencia szerződés szerint
Ph.D.-nek felel meg.
168
Értékelést kérni/kapni
169
26 éves férfi, történelem-földrajz szakos
170
6 éves nő, orvos
171
23 éves nő, magyar filológus
172
26 éves nő, angol-történelem szakos
173
26 éves férfi, matematikus
165
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A többség úgy vélekedik, hogy a jövőben az idegen nyelvek és az államnyelv tökéletesítésére
lenne szüksége, valamint az informatikai ismeretek bővítésére (fókuszcsoport beszélgetés
során felsorolt felnőttképzési igényeket a 4. számú melléklet tartalmazza).
„… mindenképpen német vagy angol szakra felvételiztem volna az egyetemen, mert
lelkészfeleségként nagyon sok külföldi emberrel találkozom, nagyon nagy szükségem lett volna
arra, hogy jól elsajátítsak valamilyen idegen nyelvet…”174
„… szeretnék menni angolra, alapfokú németem az van, és angol, úgy érzem angol az, ami
épp hiányzik, és pályázatokra szeretnék specializálódni…”175
„… megtanulnám az angolt, amit igazán az alapoktól, és nagyon szájbarágósan megadnának
az embernek…”176
„… főleg számítástechnika oktatása, mert az manapság mindenhová kell…”177
A felnőttképzést mindenki fontosnak tartaná, bár ebben a kérdésben a vélemények alapján
meghatározó, hogy milyen távolságra van a lakhelyéhez. Az egyik Ungvár közeli
megkérdezett, aki az Ungvári Nemzeti Egyetemet végezte, úgy nyilatkozott, hogy
semmiképpen nem tanulna az adott intézményben, hanem tudását anyanyelvén képezné, de
számára a beregszászi főiskola, amely a lakhelyétől mintegy 70 km-re fekszik, távolinak
tűnik. Egy másik szempont, ami a továbbképzést, tanulást befolyásolja, az anyanyelv
használata:
„… az ungvári egyetemen ott nem igazán, mert ott elég volt az 5 év de egy másik egyetemen
esetleg megpróbálnám még az angol, vagy pszichológia ilyen területet… felnőttképzésre…
mindenképpen csak sajnos nálunk a másoddiploma fizetett… Jó, jó lehetőségek vannak ugye
Beregszászban is, nekem az egy kicsit távolinak tűnik. Szóval jobban húzódok inkább
Ungvárhoz, hiába magyar nyelven van Beregszász, de Ungvár közelebb van, bármikor
bemehetek…”178
„… óvodapedagógia szakra szeretnék felvételizni. Egyelőre ezek a terveim…Ezt nem az
anyagi háttér fogja befolyásolni, hanem mivel családom van, azt nézném, hogy minél közelebb
legyen és minél több időt töltsek a családommal… Biológiát is tanulnék. Ukrán nyelven nem
szeretném. Mindenképpen magyar nyelven szeretném tanulni és addig ameddig kicsik a
gyerekeim…”179
„… mindegy milyen képzésen veszek részt, csak az anyanyelvemen kapjam… színvonalas
legyen, olyan tanároktól, akik tényleg nevek, akik már tényleg letettek valamit a szakmájukban
az asztalra és nem csak azért, mert kötelező…”180
„… a Szegedi Tudományegyetem elvégzése után adok magamnak egy-két év pihenőt, aztán
nyelvet szeretnék tanulni, a továbbiakban pedig ahogy a munkakarrier alakul. Még azt is el
tudom képzelni, hogy egy jól fizető állás mellé az alapoknál elkezdjek egy újabb szakmát. 31
174
175
176
177
178
179
180

26 éves nő, magyar filológus
25 éves nő, magyar filológus
28 éves nő, magyar filológus
25 éves nő, német szakos
25 éves nő, német szakos
26 éves nő, magyar filológus
28 éves nő, magyar filológus
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évesen nem hiszem, hogy bármiről lekéstem volna… Talán a rádiózásba belefognék, mert az
eddigi tapasztalataim, meg a szakmai tudásom talán elegendő, ami meg hiányzik, azt meg
még behozhatom…”181
„… igen, szükség lenne felnőttképzésre, mert az ismeretségi körömben is nagyon sok olyan
embert tudok, akinek már van egy diplomája és szeretne még egyet, vagy kapcsolódó
tantárgyakból vagy pedig egy teljesen másból… azok közül is akinek csak, mondjuk,
középfokú végzettsége van vagy pedig valamilyen szakiskolát végzett el, nekik nincs olyan
lehetőségük, hogy most fejlesszék magukat…”182
„… a húgom is már elvégezte egy pár éve az egyetemet, s munka nélkül van nem sikerült még
állást találnia és nem olyan, mint én, nekem megfelelt ez az óvodai szakma ő csak iskolában
szeretne tanítani, azonban erre itt a faluban nincs lehetőség és máshol se, mert már
érdeklődött, úgyhogy munka nélkül van ő is…”183
A továbbképzéssel, ismeretbővítéssel kapcsolatban olyan vélemények is megfogalmazódtak a
válaszadókban, hogy az általuk végzett képzés nem mindig volt következetes, és így inkább
olyan lehetőségek közül választanak, ami komoly valódi tudást biztosít és megköveteli a
teljesítést a hallgatóktól:
„… látom a különbséget a között, amikor odamentem az egyetemre milyen tanulás volt, és az
egyetem után elmentem a teológiára, hogy az milyen tanulás volt… Az volt az igazi tanulás.
Azt már akartam, jobban akartam, jobban vágytam arra a tudásra…”184
„… sokkal, sokkal többet tanulnék középiskolában…”185
„… keresném jobban azt a lehetőséget, hogy el tudnék menni, el tudtam volna menni, mert az
az egy év az nagyon, nagyon fejlesztette volna német tudásomat az egyetem mellett. Mert
egyetemen halottjára tanulunk, de nem azt, amit minden nap használnak az emberek…”186
„… ugyanúgy végezném a tanulást, csak lenne bizonyos dolog, amiket komolyabban vennék,
amit annak idején diákként nem fogtam fel olyan komolyan…”187
Hipotézisek
Az elmúlt tíz esztendőben diplomázott fiatal kárpátaljai magyar értelmiségiek körében végzett
kutatások alapján elmondhatjuk, hogy az intézményválasztás/ karrier/migráció kérdéseiben
nem tapasztaltunk éles határvonalat az intézmény oktatási nyelvével kapcsolatban. Az
intézményválasztás fő kritériuma között leginkább a hozzáférés lehetősége a meghatározó,
amit elsősorban a lakóhely közelisége és a felvételi bejutási esélyek lehetősége határozott
meg. A lakóhely, a lakhatás, a migráció a fiatalok későbbi életét, a munkahelyválasztás
lehetőségeit is befolyásolja. Kárpátalján a vizsgált időszakban a lakosok (magyarok és nem
magyarok) számára egyaránt problémát jelent az önálló élet feltételeinek megteremtése.
181
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31 éves nő, tanító
25 éves nő, német szakos
30 éves nő, magyar filológus
28 éves nő, magyar filológus
24 éves nő, óvodapedagógus
25 éves nő, német szakos
26 éves férfi, matematikus
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Olyan átmeneti időszakot élünk, amikor a korábbi rendszer szerint már nem biztosítanak
szolgálati lakásokat az értelmiségieknek, kevés a megfizethető főbérlet és albérlet, még nem
alakultak ki azok a banki konstrukciók, melyek révén hosszú távú kölcsönök alapján saját
lakáshoz jutnának a pályakezdő értelmiségiek. A fiatalok a legtöbb esetben, és ez
általánosítható, a szülőkkel egy háztartásban élnek még akkor is, ha külön családot alapítanak,
és a nyilatkozatok alapján többségüket ez kielégíti, nem tervezik más élettér kialakítását.
Ennek oka lehet a lehetőség hiánya, a meglévő tradíciók kialakult rendszere, amit nem
mernek, vagy nem akarnak megbontani, de a megélhetési lehetőségek által biztosított
pénzügyi források jelentősen befolyásolják a fiatalokat döntésükben. Többen úgy
nyilatkoztak, hogy a szülők által biztosított háttér nélkül nem tudnának megélni sem az
egyedülálló, sem a családos pályakezdő diplomások. A lakás és a kialakult helyzet egyúttal
befolyásolja a fiatalok migrációját, ugyanis igen nagy elhatározásra, nagy horderejű döntésre
van szüksége ahhoz, hogy a kialakult biztos hátteret felcserélje az abszolút bizonytalan
helyzetekre. Ezért a legtöbben a lakhelyüktől megközelíthető mintegy 20-50 km-es körzetben
vállalnak, keresnek munkát. A munkavállalás során sok esetben nem képesítésüknek
megfelelő állásokat is elvállalnak, és inkább vállalják a betöltött állásnak megfelelő átképzést,
továbbképzést. Még abban az esetben is, ha ez esetleg alacsonyabb szintű szakképesítést
igényel (politológus diplomával rendelkező hölgy, tanító néniként helyezkedett el; magyar
filológus könyvtárosként, óvónőként, irodai alkalmazottként, németszakos könyvelőként stb.).
Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a megkérdezettek helyzetükből fakadóan nem feltétlenül
érzik úgy, hogy parkoló-pályán vannak, annak ellenére, hogy nem a diplomájuknak megfelelő
feladatkört töltenek be, magukat sikeresnek tartják és elégedettek helyzetükkel. Elképzelhető,
hogy egyeseknél ennek az az oka, hogy továbbtanulásuk előtt sem tudatosan választottak
szakmát, hanem a kínálkozó lehetőségekhez igazodva felvételiztek annak érdekében, hogy
diplomát szerezzenek. A karrier, siker kérdésében a megkérdezett fiatalok nem törekednek
minden áron a legmagasabb szakmai pozíciók elérésére. A siker számukra nem egyértelműen
a karriert jelenti, inkább a biztos, kiegyensúlyozott életet, a nyugodt családi hátteret és a
kiszámítható jövőt, ami vonatkozik a munkára is. A munkakörben betöltött szakmai karriert
mindig a környezetük lehetőségeihez mérten mérik. Az oktatási-nevelési intézményekben
dolgozók távlati terveikben például nem szerepelt az, hogy járási vagy megyei oktatási
főnökök legyenek, inkább az intézményen belüli szakmai pályafutást, esetleg a vezető
beosztást célozták meg. A külföldön presztízs szaknak számító számítás-technikusi
végzettségűek konstatálták ugyan, hogy a kijevi, esetleg külföldi hasonló szakképzettségű
kollégáikhoz képest alulfinanszírozottak, de ez nem jelentette azt számukra, hogy a
továbbiakban másutt keressék boldogulásukat. A munkavállalás, mint a karrierépítés első
lépcsője szempontjából az általános vélemény az volt, hogy elsősorban kapcsolati
rendszerükön keresztül tudnak elhelyezkedni, tehát a kapcsolati tőke az adott kérdésben
meghatározó. A kapcsolati rendszer főleg a családi és a magyar-magyar kapcsolatokat jelenti
esetükben, mert még az ukrán középiskolát és ukrán nyelvű egyetemet végzettek esetében
sem jött számításba az, hogy a többségi nemzettel szoros együttműködést alakítottak volna ki,
és esetleg ennek köszönhetően jutottak álláshoz, ez segítette őket a pályakezdésben.
Legtöbben abban a társadalmi rétegben találták meg munkahelyüket, amelyet a családi
kapcsolatrendszeren keresztül el tudtak érni (orvosnő medikus apja révén annak munkahelyén
talált állást, magyar filológiát végzett fiatalember édesanyja révén került könyvtárba, majd
korábbi kapcsolata alapján tanársegédnek, magyar filológus hölgy volt egyetemi tanárának
ajánlása alapján került tanársegédként állásba magánfőiskolára, magyar filológus lelkész férje
révén alakította ki munkahelyét egyházi óvoda alapítása révén, politológus hölgy
szülőfalujában és lakhelyén volt baráti kapcsolatai által vált tanító nénivé, németszakos hölgy
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baráti, családi kapcsolata révén lett egy karitatív szervezet könyvelője stb.). Kevesen jutnak
nyílt pályázat útján munkahelyhez. A legtöbb esetben a véletlen játszik közre és általában
ezen munkahelyek magánvállalatok vagy intézmények: Ph.D.-t végzett matematikus főiskolán
hirdetett belső pályázat alapján nyert felvételt, magyar filológus ifjúsági irodában, óvó néni,
felkeres mindegyik óvodát üresedés révén. A fentiekből láthatjuk, hogy régiónkban még nem
jellemző a munkaközvetítés, a pályázás lehetősége.
Az oktatás nyelve kérdéskör a felsőoktatási intézmények szempontjából a megkérdezetteket
nem foglalkoztatta olyan mértékben, ahogyan azt feltételeztük. Abban teljes egyetértés
mutatkozik, hogy az államnyelv, valamilyen idegen nyelv és modern piacképes nyelv alapos
ismerete nélkül a jövőben nem lehet boldogulni, karriert építeni. De ebből a felvázolt
feltételből nem azt a következtetést vonták le, hogy egyértelműen csak ukránnyelvű
egyetemen szerzett diplomával fog boldogulni, inkább az egyetemen szerzett minőségi tudás
az, amit hangsúlyoztak. Úgy az egyetem, mint a főiskola végzősei között volt olyan, aki a
képzést túl elméletinek tartotta. Az ungvári egyetemen tanultak nagy része éppen az
államnyelv teljes körű ismeretének hiánya miatt úgy gondolta, hogy sok tárgyat nem tudott
megfelelő szinten elsajátítani, amit az egyetem után kell pótolnia. A főiskolát magyar nyelven
végzők esetében a jelenlegi munkakörük betöltéséhez megfelelő szinten ismerik az
államnyelvet, sőt szakmájukban magabiztosan boldogulnak, problémát az okozna, ha abszolút
többségi környezetben kellene dolgozniuk. A városban szocializálódott fiatalok természetesen
beszélik és használják a többségi nyelvet, de baráti körükre jellemző, hogy az főleg
anyanyelvi környezetükből kerül ki. Többségi ismerőseikkel, iskolatársaikkal, rokonaikkal
nem ápolnak szoros kapcsolatot ez esetleges. A kárpátaljai magyar fiatalok munkapiaci
helyzetére jellemző, hogy az csak csekély mértékben kapcsolódik a versenyszférához,
melynek oka nem a diplomaszerzés kapcsán az oktatás nyelvében keresendő, hanem a
kapcsolati tőke hiányában. A kárpátaljai, ukrajnai versenyszférát főleg a kijevi tőke illetve
nagytőke határozza meg, ami Ukrajna függetlensége után a szocialista rendszerben
felhalmozódott vagyon újraelosztásából származik, vagy a nem éppen legális eredeti
tőkefelhalmozás révén jött létre. A szocialista vagyon újraelosztásakor az országban a
reprivatizáció semmilyen formája nem valósult meg. Így a kárpátaljai magyarok nem
kaphatták vissza korábbi tulajdonukat még jelképesen sem. A kárpátaljai magyarság több
mint háromnegyed része falvakban él így egy példa alapján vizsgáljuk meg hogyan zajlott a
privatizáció a kolhozokban. A kolhozi vagyont felértékelték majd jelképes vagyonjegyeket
bocsátottak ki. A vagyonjegyekből csak azok részesülhettek, akik kolhoznyugdíjasok voltak,
vagy éppen a jegyesítés pillanatában a kolhozban dolgoztak. A kolhoz vezetése ügyelt arra,
hogy a vagyonjegyesítés elkezdése előtt a vagyonjegyből jogosultak száma minél kisebb
legyen. Így például a vagyonjegyesítés előtt kizárták azokat, akik akár több évtizedet is
ledolgoztak a szövetkezetbe, de két-három éve, mivel az nem tudott fizetést biztosítani
valamely más munkahelyet kerestek maguknak, kizárták a családtagokat, gyerekeket, akik
nem rendelkeztek abban az évben munkakönyvvel. A vagyonjegyek elosztásánál nem vették
figyelembe, hogy annak idején a kolhoz szervezésekor ki milyen részt vitt be a közösbe,
hanem a nevesítés időszakában aktív dolgozók között a kitöltött munkaévek, a fizetések és a
betöltött pozíciók alapján és arányában adták ki a vagyonjegyeket. Természetesen a nevesítés
időszakában a kolhoz vezetésben lévő 6-10 személyhez került a vagyonjegyek zöme. A
kétkezi munkások, akik a földet művelték, a gazdaságot, a földet, a gyümölcsöst művelték, az
állatokat ellátták és a gépparkban dolgoztak alacsony értékű vagyonjegyeket kaptak. És egyes
kolhozokban még ezt sem adták ki nekik, mondván, hogy a gazdaság csak egységesen
egészben tud dolgozni, és ha megkapnák a vagyonjegyeket, akkor sem tudnának vele mit
kezdeni, mert a termeléshez szükséges gépeket nem lehet alkatrészekre szétszedni, nélkülük
meg ne tudják megművelni a földet. Volt, ahol kiadták a vagyonjegyet, amit be lehetett
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váltani földterületre, de ilyenkor az egységes nagyüzemi ágazatra épülő táblákat nem
bontották meg, hanem a szikes kis parcellákat adták oda jó távol egymástól, hogy aki mégis
az önálló gazdálkodásra adja a fejét ne tudjon boldogulni. Sok helyen a kolhoz mégsem lett
életképes és nem tudott fizetést biztosítani a bennmaradt parasztoknak, akiknek aztán a
vezetés felajánlotta, hogy megveszi, természetesen fillérekért a vagyonjegyet, vagy a
kolhozelnök széfjében álló vagyonjegyek fejében a parasztnak kiírtak bizonyos csekély
összeget, aki nehéz helyzetében örült, hogy valamit látott a számára amúgy is láthatatlan
tulajdonból. Néhány év múlva a legtöbb gazdaság a kolhoz vezetésének kezére került, akik
ágazatonként elosztották egymás között a vagyont, és ma már más gazdálkodási formában
működnek (Kft., Rt., stb.). A különböző vállalatok privatizációja is hasonlóképen zajlott annyi
különbséggel, hogy ott a legtöbb esetben előbb leépítették majdnem a nullára, hogy jelképes
értéke legyen, amit elosztottak az ott dolgozók között, hasonló arányban és mechanizmusban
mint a kolhozoknál, tehát nagy részét a főnökség szerezhette meg. A munkások, aki fel sem
fogták a folyamatot a kiadott vagyonjegyeket fillérekért eladták a hiperinflációs korszakban,
hogy megélhessék a holnapot. Ettől magasabb szinten, de hasonló mechanizmus szerint
zajlottak teljes iparágak privatizációi. A vagyonjegyeket felvásárlók tőkéje természetesen nem
a megtakarításokból keletkezett, hanem illegális úton szerezték kisebb nagyobb tranzakciók
révén, amelynek egyik véglete a határmenti üzemanyag csempészés, és ennek nagybani
változata az állami vezetékeken állami tulajdonban lévő olaj, elektromos áram stb.
értékesítése magáncégként. A kárpátaljai magyarság szempontjából a felvázolt mechanizmus
a karrier építés szempontjából csak azért fontos, mert a szovjet rendszerben elszenvedett
különböző diszkrimináció (málenykij robot188, donbaszosok189, a „magyar, a német, az ukrán
nép örökös ellensége”) miatt nem vagy ritkán kerülhetett olyan szintű vezető beosztásba, hogy
a privatizációkor meghatározó vagyonhoz jusson, így a kialakult versenyszférában sem tölt be
olyan szerepet, amit az itt élők széles köre kapcsolati tőkeként felhasználhat a
karrierépítésére. Az elhelyezkedés és a munkavállalás szempontból a kárpátaljai magyarság
hátrányos helyzetben van, mivel a rendszerváltáskor rossz pozíciói voltak, most pedig a
kapcsolati tőke dominál, így a legtöbben a családi kapcsolatok szintjén tudnak elhelyezkedni.

188

„málenykij robot” „kis munka”, melyre 1944-ben, a szovjet csapatok bejövetele után a hatóságok kötelezték a
Kárpátalján élő 18-50 év közötti magyar és sváb férfilakosságot, ami a megtorlás egyik eszköze volt, mivel az elhurcoltak
nagy része soha nem tért vissza vagy több évig tartó fogaság után jöhetett haza.
189
„donbász” donyeckij bászejn (Donyeck-medence), a „málenykij robot” után egy második deportálási kísérletnek
felfogható intézkedés, melynek keretében a szovjet hatalom 1947-52 között nem engedélyezte, hogy a kárpátaljai magyar
hadköteleskorú fiatalok katonai szolgálatot teljesítsenek, ehelyett 3 évig tartó bányaüzemi önkéntes munkára vitték őket, melyet a Donyeckmedencében kellett letölteni. Aki hazajött, azt elítélték.
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1. számú melléklet.
Felsőoktatás versenyképessége, funkciója
A képzés tartalma: a az egyetemi képzés során tanultakra gondoltok: mit nyújtott az egyetem,
miben nyújthatott volna többet? Mondjatok minél több pozitív és negatív dolgot az egyetemi
képzés tartalmával kapcsolatban.
Pozitív
Megtanultam ukránul.
Felkészült vendégtanárok.
Kapcsolatépítés.
Új ismeretek.
A tanárok meg tudták kedveltetni a
tárgyat.
Megtanultam, hogy a pontos kitartó
munkának van eredménye.
Felnőttem közben.
Néhány szakmailag fontos előadás.

Negatív
Nem volt családias hangulata.
Az ukrán tantárgyak túlsúlya a
szaktárgyak rovására.
Kevés gyakorlati képzés.
A tanítási színvonal csökkenése.
Az ukrán nyelvi környezet nehézségei.
A második idegen nyelv oktatása
rövid ideig tartott és nem volt
tartalmas.
Nem tanulhattam magyar nyelvet.
Nem volt elegendő lehetőség
kutatómunkára.
Lizanec professzor.
Nemzetiségi diszkrimináció.
Alacsony infrastrukturális szint.
A tanárok felkészületlensége.
Hátrány volt a magyarság.
Tankönyvhiány.
Diákélet hiánya.
Rossz könyvtárellátottság.

Jó volt egyetemistának lenni.
Részképzésen vehettem részt.
Jó előadások.
Megtanított „másképp” gondolkodni.
Lokálpatriotizmus.
Magyarságélmény.
Intellektuális élmény.
Egy-egy tanár ma is fülembe csengő
előadása.
Biztosított állást az egyetemen.
Szakképzést biztosít a diploma
megszerzése után is.
Szakképzett tanári gárda
Kevés gyakorlati lehetőség
Ismeretek átadása és szerzése remek volt Diákként lett volna rengeteg negatívum,
felnőttként nincs
Minőségi tantárgyi tudás
Nagyon jó tanáraim voltak
Eszmecserékre kitűnő lehetőségeket adott
Rátaláltam arra a tudományterületre,
amely leginkább érdekelt, az oktató
személye is nagy hatással volt rám
Megkaptam azt az alapot, amivel később
továbbléphettem (pl. Ph.D.)

Intézmény
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
RFKMF
RFKMF
RFKMF
RFKMF
RFKMF
RFKMF
RFKMF
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2. számú melléklet
Extracurrikuláris erőforrások: Melyek voltak azok a képzés tartalmához közvetlenül nem
kötődő tapasztalatok az egyetemi évek alatt, aminek hasznát vettétek a későbbiekben, a
munkátok során? Illetve: voltak-e olyan elemek, amelyek kifejezetten hátráltatták vagy
késleltették a munkába állást? Mondjatok minél több pozitív és negatív dolgot!
Pozitív
Negatív
Nem vittek el tanulmányaim alatt az ukrán Nem voltak a képzésen kívül más
hadseregbe
képzések
Az egyetem megtanított hol kell keresni a Fárasztó beutazások, hideg
törvényeket
gépjárműből hideg tantermekbe
Ukrán nyelv elsajátítása
Magyar közösségi élet hiánya
Az egyetem befejezése után is bátran
Nem szerveznek osztálytalálkozót
fordulhatunk tanárainkhoz
Kollegiális, baráti és szakmai kapcsolatok A kollégiumban minden rosszra
felkészítettek bennünket
Meg tanultunk önállóan gondolkodni
Nem volt lehetőség a magyar
diákokkal való ismerkedésre
A diploma értéke, állást azonnal találtam Nem volt lehetőség kulturális
rendezvényekre
A tanszék és a Hungarológia gyakran a
A korrupció megtapasztalása a
„béke szigete” volt számunkra, ahol a
felsőoktatásban
tanárok emberként is viselkedtek
Az egyetemen nem oktatott diszciplínákba Nacionalista megnyilvánulás a
többségi nemzet részéről
való betekintés
Mozgalmárkodás
A KGB akciói, megkörnyékezése
Szervezet-építés
Korcsoport szolidaritás
Segítettek munkába állni
A kollégiumban barátokat találtunk
Drámapedagógiai szakkör
Kapcsolati tőke
A magunk által szervezett diákszövetség
működtetése
Ismeretség kialakítása szakmailag és
barátilag egyaránt
Az etika jellemformáló erőként hatott
Meg tanultunk emberekkel dolgozni,
kommunikálni
Erős bajtársi viszony kialakulása a
kiképzés alatt
Vitakészség fejlesztése
Nem fedeztem fel negatív dolgot
Kapcsolatrendszert építettem ki
Megismertem azt a nőt, aki ma már a
feleségem
Az albérleti évek alatt megtanultam
gondoskodni magamról
Barátok

Intézmény
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
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3. számú melléklet
Bizonyára megfordult az Önök fejében is a gondolat, az emigráció lehetősége. A karrier, a
munkalehetőségek szempontjából ez milyen előnyökkel jár? Melyek a munka, a karrier
szempontjából negatív aspektusai?
Előny

Hátrány
A szülőföldtől, családtól való
elszakadás
Több megbecsülés
Idegen környezetben való élet
Több választási lehetőség
Szülőföldtől való elszakadás
Nagyobb beosztás
Elveszíted a gyökereid
Jobb szakmai lehetőségek
Újra elismerést kell kivívni szakmailag
és emberileg egyaránt
Nagyobb elismertség
Baráti kapcsolatok megszűnése
Elszakadás
a családtól
Jobb fizetés
Jobban elismerik az ember képességeit Régi barátok elvesztése
Szélesebb skálán választhat munkahelyet „idegenség”
Jobb életkörülmények
„otthontalanság”
Kulturális életszínvonalának növekedése
Szakmai fejlődés
Biztosabb anyagi háttér
Csak jobb megélhetésért hagynám el az
országot
Soha nem foglalkoztatott az emigráció gondolata
Nem fordult meg az emigráció a fejemben
Több pénzt kereshetek
A családom tönkre mehet
Jobb pénzkereseti lehetőség
Nem hiszem, hogy az egyéni
karrieremben előre tudnék haladni
Egyedüllét, gyökértelenség
Anyagi előnyök

Intézmény
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
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4. számú melléklet
Önök szerint a régióban milyen jellegű, diplomásokat megcélzó felnőttképzésre lenne
igény?
Válaszok
Idegen nyelv
Szociálpedagógia
Pszichológia
Szociális képzés
Kommunikáció
Idegen nyelv
Informatika
Nyelvi képzés
Turisztika
Fizika
Biológia
Kémia
Virágkötészet
Lakberendezés
Kirakatrendezés
Közgazdász
Menedzser
Projektmenedzsment
Pályázatírói
Könyvelői
Légi-utas kísérő
Programozás
Idegen nyelv
Nemzetközi kapcsolatok
Nemzetközi jog
Pszichológia
Számítástechnika
Szociális munkás
Szakmunkás
Farmerképzés
Szakképzett mezőgazdasági képzés
Turizmus
Projektmenedzsment

Intézmény
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
II. RFKMF
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5.4

Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási
igényei
Gábrity Molnár Irén
Bevezető
Szerbia tranzíciós társadalmában (egy nehéz háborús időszak után) még mindig stabil a
politikai rendszer, dúl a gazdaság szerkezeti átalakulása, a piaci viszonyok átértékelődésével.
A magánosítás folyamata, az uniós csatlakozás követelményei, a munkaerő minőségi
átalakulására is kihatnak. A régióban élő aktív lakosság ténykedésén és rugalmasságán múlik,
hogy tud-e alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Hol van a fiatalok helye ebben a
folyamatban?
Vajdaságban a frissen végzett középiskolásoknak nehéz elhelyezkedni, a gimnázium pedig
inkább csak a továbbtanulásnál jelent előnyt, hiszen gimnáziumi végzettséggel nehezebb
munkát találni, mint szakközépiskolai diplomával. A továbbtanulásnak is csak akkor van
értelme, ha javulnak vele a munkaerő-piaci esélyek. A fiatalok megoszlanak abban, hogy mi
az elsődleges a karrierépítéshez: a presztízsszakmákkal rendelkezők a diplomázás után
azonnal munkába állnának, hogy gyakorlatot szerezve a munkerőpiacon bizonyítsanak és
képesség fejlesztő lehetőségeket találhassanak, míg a munkavállalás szempontjából hátrányos
helyzetben levők nem értenek egyet azzal, hogy nincs értelme az egyetemi továbbképzésnek,
vagy az átképzésnek, vagy hogy a korábbi karrierbeindulási lehetőség miatt mielőbb munkába
kell állni. Kutatásunk célja az volt, hogy megtaláljuk a vajdasági régióra jellemző sikeres és
sikertelen karriereket, a jellemző szakokat, átlássuk a jelenlegi munkalehetőségeket és a
migrációs hajlamot.
A kutatás módszertana:
Az empirikus kutatást a szakirodalomnak és az előzetes kutatásoknak az áttekintése előzte
meg, amelynek eredményeként másodelemzések születtek (Gábrity Molnár Irén).190 A közös
módszertan kidolgozása után a vajdasági kutatócsoport három adatgyűjtésbe kezdett:
mélyinterjúkat készített (20), fókuszcsoportos beszélgetéseket szervezett (2) és címadatokat
gyűjtött egy lehetséges kérdőíves felmérés előkészítése érdekében.
2006 augusztusa és októbere között 20 frissen diplomázott fiatal került megkérdezésre.191
Olyan 22-30 év közötti diplomásokkal (főiskolai vagy egyetemi végzettek) magyar fiatalokkal
beszélgettünk, akik munkaviszonyban vagy munka nélkül Vajdaságban dolgoznak/élnek. A
minta leképezi a vajdasági felsőoktatásban résztvevők szakmai és területi megoszlását. Az
alanyok kiválasztása véletlenszerű volt, de a megkérdezettek nemi, szakmai és élethelyi
megoszlása a mellékelt táblázat szerint alakult.192

190

A másodelemzéseket lásd a zárótanulmány mellékletében.
A mélyinterjúk gépelt változatát és a rájuk vonatkozó összesített elemzést a Magyarságkutató Tudományos
Társaság kutatócsoportja készítette és megtalálható a projektum archívumában.
192
Táblázat a mellékletben.

191
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Két fókuszcsoportos beszélgetésre került sor,193 az első csoport résztvevői 23-30 év közötti
diplomázott közgazdász/műszaki/informatikus fiatalok voltak, a beszélgetés helyszíne a
Szabadkai, Magyar Ház időpontja:, 2006. december 18-án 17-19 óra volt (Moderátorok:
Szlávity Ágnes PhD hallgató és dr. Gábrity Molnár Irén). A 8 interjúalany, a szubjektívé
„sikeres” karrierpályát befutók beszélgetésében vett részt. A sikeresség szempontja, hogy
munkaviszonnyal rendelkezzen Vajdaságban. A második fókuszcsoportban, 23-30 év közötti
diplomázott pedagógusok/művészek/orvosok, vagy szociális munkások, pszichológusok
vettek részt; A beszélgetés helyszíne Szabadkán a Tanítóképző Kar épületében volt, időpontja
2006 december 19-e 17-19,30 óra között (Moderátorok: dr. Gábrity Molnár Irén és Dencs
Tünde). A Megjelent 7 interjúalany, a „kevésbé sikeresnek”, munkavállaláskor nehézségekkel
küzdők közé tartozott.
Hogy a továbbiakban lehetőség legyen egy kérdőíves felmérésre, 394 végzett magyar
egyetemista hallgató és főiskolás adatait gyűjtöttük össze194: név, cím, elérhetőség, a születési
éveinek adataival, akik a felsőoktatási intézményekben tanultak 2004- folyamán.
1. Tipikus karrier-pályák a vajdasági magyar fiatal diplomásoknál
Eredmények elemzése:
A vajdasági tipikus karrier-utak az iskola tervezése/választása, a továbbtanulási hajlam és a
munkahely keresése, majd a foglalkoztatottsági esélyek mentén mutatkoznak meg. Azok a
dimenziók, amelyek a jellegzetes karrier-utakat kimutatják a következők: nem,
születési/lakhelybeli/középiskolai régió, település, felsőoktatási intézmény, szak, tőkefajták,
nyelvtudás típusa, több diploma, lehetőség/közelség, kudarckerülő magatartás. E tényezőknek
a hatását egyenként elemezni lehet a terepen elvégzett interjúk és a fókuszcsoport vizsgálat
alapján.
a.) A fiatal neme annyiban határozza meg a karrierépítését, hogy Vajdaságban a fiúk főleg a
műszaki, villamossági, építészeti és gépészeti szakokat választják, míg a jellegzetes lányos
szakmák majdnem az összes többi: pedagógus, közgazdász orvos/medikus, bölcsész stb. Ott
ahol a fiúk és a lányok is hasonlóan érdeklődnek: jog, informatika, természettudományi
szakok, mezőgazdaság/kertészet.
b.) A születési/lakhelybeli dimenzió azért fontos, mert meghatározza a magyar tannyelvű
iskolahálózat mennyiségi és minőségi értékeit. A vajdasági tartományban, a tömbben élő
magyarok (Észak-Bácska és Észak-Bánát, Tiszamente) rendelkezésére áll egy viszonylag
stabil fennállású magyar általános és középiskolai hálózat, amiben lehet válogatni. A
tömbben, főleg Észak-Bácskában és Észak-Bánátban iskoláikat érettségiig magyarul fejezték
be, majd választhattak szerb, vagy magyar tannyelvű felsőoktatási intézményt. Legtöbben a
magyar tannyelvű mellett döntöttek (a magyarországi lehetőségeket is beleszámítva), mert
nyelvi nehézséggel küszködtek.
A leggyakoribb válaszok arra a kérdésre, hogy tanult-e államnyelven tanulmányai alatt:
„Kétnyelvű óvoda, általános és középiskola magyarul, egyetem szerbül.”195 A Tiszamentén
Újvidék közelében már gyakoribb a szerb nyelvhasználat a közéletben és a vegyes tannyelvű
iskolában is. Egy közgazdász így nyilatkozik: „Szerbül az utcán tanultam meg a szerb
gyerekektől, az iskolát főleg magyarul végeztem, csak az egyetemet szerbül. A becsei

193

A fókuszcsoport munka diktafoni és legépelt verziója, a képekkel és a helyszíni cédulajegyzetekkel
megtalálható a Magyarságkutató Tudományos Társaság archívumában. A fókuszanalízis egyenként mellékelve.
194
A címlista excel formátumban mellékelve
195
26 éves tömbben élő pszichológiát diplomázott lány
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gimnáziumban több tantárgyat tanultunk szerb nyelven”196. „Tanulmányaim alatt tanultam e
nyelven…”- mondja egy tömbben élő közgazdász lány is. Egy magyarlakta településen
(Magyarkanizsa) élő műszaki végzettségű fiú akkor tanult meg szerbül, amikor Újvidékre
ment tanulni. „A nagy változás illetve a törés az a középiskola után az egyetem volt, amikor a
mindennapi állandó magyar nyelvhasználat után, következett a sokkal gyakoribb szerb
nyelvhasználat és úgy érzem, hogy az egyetem alatt tanultam meg szerbül igazán.”197
A szórvány kistérségekben azonban már csak az általános iskola alsó osztályában tanulnak
anyanyelvükön a tanulók (Szerémség, Dél- és részben Közép-Bánát, Nyugat- és részben DélBácska körzete), vagy a szigetmagyarság településein olyan középiskolába jutnak be ahol
vagy kéttannyelvű az oktatás, vagy csak szerb (pl. Muzslya/Nagybecskerek vonzásterülete,
Temerin/Újvidék vonzásterülete).
c.) A meghatározott felsőoktatási intézmény, vagy egyes szakiránya, különböző esélyeket
nyújt a hallgatóknak. Vannak elismert, főleg állami karok, amelyek tradicionálisan képeznek
és zökkenőmentesen akkreditálódnak a Bolognai-folyamat kellős közepén, viszont legtöbb
magánkar átmeneti munkaengedéllyel működik és „könnyebbnek” számít. Azok a karok,
ahova nehéz bejutni, mert nagy az érdeklődés és esetleg presztízsszakmát is nyújthat:
közgazdasági, jogi, orvosi, a bölcsészetin az angol vagy a pszichológia szak,
villamossági/informatikai szak, programozó szakok stb.
d.) A tipikus vajdasági karrierépítésben jelen kell, hogy legyenek a következő „tőkefajták”:
tudástőke, anyagi háttér, tapasztalati-, kapcsolati tőke, nyelvtudás, számítógép-használat.
- A tudástőkét meg lehet szerezni, jeles alap- és középfokú iskolai végzettséggel, amihez
társul a továbbtanulási szándék/motiváltság, ami nem szülői invitálásra épül, hanem a fiatal
önálló döntésére. Ilyenek például a városban (Szabadka, Újvidéken, Zentán, Szegeden)
érettségizők zöme. Az iskola/szakmaválasztást legfőképp befolyásoló tényezők a vajdasági
terepkutatás alapján: az egyén szakmai érdeklődése, az iskola vagy egyetem közelsége,
valamint tannyelve.
- Az anyagi tőke, akkor mutatkozik előnyösnek, amikor a fiatal olyan kart választ, amely
preferált szakmát ad, és aminek elvégzéséhez van anyagi fedezete is. Például, nem túl magas a
tandíj, az intézmény közelsége miatt nincs (vagy csak minimális) az utazási költsége,
tűrhetőek a lakhatási költségek. Ilyenek például a tömbben élők számára a Közgazdasági Kar,
Műszaki főiskola. A magas tandíjas karok választásakor (pl. orvosi), vagy az utazó,
albérletben lakó fiatalok esetében döntő a szülők anyagi helyzete. A diplomázás után nem
csak a munkanélküliség miatt, de a gyenge kereset esetén is, a fiatalok gyakran kénytelenek
továbbra is igénybe venni/elfogadni a szülök támogatását. A fiatalok hiába terveznek önálló
vállalkozást, ahhoz befektetési alaptőke vagy hitelkérelmezési képesség kellene. Kivételt
képez, ha már sikeres családi vállalkozásban vehetnek részt. A vajdasági terepmunkában
kikérdezett alanyok közül198 két esetben a vállalkozó apa után a fiú is bekapcsolódhatott a
kisiparosi munkába.
Térségünkben elterjedt a fiatalok késői önállósodása, hiszen az iskolaévek kinyúltak, a
házasodási szándék alacsony, gyakori a munkanélküliség, ezért jelen van az anyagi függőség
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29 éves közgazdász fiú
25 éves kanizsai fiú, aki most másoddiplomáját szerzi, a villamosmérnöki után közgazdaságot tanul.
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A 20 interjúalany és a fókuszcsoportban résztvevő 14 személy közül együttesen.
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a szülőktől. Leggyakoribb válaszaink: ”Szüleimnél lakom.”199 Még akkor ezt válaszolják a
huszonévesek, ha már dolgoznak valahol: „Hát elméletileg most már nem, gyakorlatban
pedig még igen. Mert hogy most van egy munkahelyem, két hete felvettek tanárnak a helyi
általános iskolába képzőművészet tanárnak, és tehát ez egy bizonyos fizetést jelent majd, ami
bizonyos függetlenséget is jelent számomra. De azt gondolom, hogy a szüleim anyagi
támogatására ezen felül/ez mellett is még szükségem lesz. Nyilván.”200 Az a lány, aki munkája
miatt még át is képezte magát, bizony rászorul a szülői támogatásra: „Lakhatásom a jelen
viszonyok szerint megoldott, bár véleményem szerint egy ilyen korú fiatal nőnek illene a szülői
házból elköltöznie és önálló életet élnie, de ezt sajnos nem tudom megteremteni magamnak,
ha a szülői segítség sem adatik meg. Jelen helyzetben az albérlet lehetősége lenne adott, ez
esetben viszont sokkal szerényebb körülmények között élnék, nem mehetnék nyaralni,
kevesebb jutna öltözködésre.201” „Szüleimnél élek, a fizetésünk épp az átlagfizetés határán
van.202” A pszichológus egyke lány, miután édesapja meghalt, anyjával maradt, pedig
örökségéből már tellene külön háztarásra is: „Nyugdíjas édesanyámmal élek... Az édesanyám
időnként támogat. Rendelkezem saját autóval, örököltem egy ingatlant a nagyszüleimtől,
valamint a jelenleg lakott ingatlanból az édesapám utáni rész engem illet.203”
Négyen az interjúalanyok közül (a megkérdezettek 20%-a) válaszoltak határozottan úgy, hogy
nem veszik igénybe a szülői segítséget. Diplomázás után, a biztos és az alkalmi munkahely
se garancia a megfelelő anyagi háttérhez, ugyanis sokan még átmeneti megbízásos, vagy
túlórás munkát vállalnak. A szülői támogatás főleg a lakhatás és élelmezésképpen
nélkülözhetetlen.
- A tapasztalati tőke, jó gyakorlati tudást jelent a fiatalok számára, főleg a
presztízsszakmában. Pl. egy műszaki informatikus a gyakorlati évei után, vagy a menedzser
néhány éves munkatapasztalat után azt mondhatja el magáról, hogy kiismeri magát a
szakmában, önállóan vállalja a munkafeladatait, kreatív és szakmai ambíciói vannak. Ők főleg
magánszektorban szeretnének munkát kapni, mint tapasztalt programozó informatikus,
pénzügyi szakember (külföldi bankokban), orvos a specializálás után, aki magánklinikán is
alkalmazható, egyetemi tanár „menő” karokon, többéves gyakorlattal/klientúrával rendelkező
ügyvéd stb. A tapasztalati tőke Vajdaságban, a pedagógus szakmában sajnos nem jelent sokat,
ezért képezik át magukat, ha nem találnak megfelelő munkát. Pedagógus diplomával vállalnak
például újságírói, szerkesztői munkát, amihez még sokat kell tapasztalni és a munkahelyen
gyakorolni egy szakképzett idősebb kollega mellett204.
- Nyelvtudás alatt a vajdasági régióban, a környezetnyelv (főleg a magyar), államnyelv és az
idegen nyelvek tudását értelmezik a diplomások. Egy magyar friss diplomás vagy jól beszéli a
szerbet (főleg ha nagyvárosban vagy a szórványban él, hiszen szerbül kommunikált a
környezetében és az iskolában is) és ezért nyelvezetében a magyar nem mindig tökéletes,
vagy pedig anyanyelvén tanul és kommunikál, ami miatt viszont az államnyelvet gyengén
tanulja meg (ez hátrány a munkavállaláskor, kivéve, ha magyar érdekeltségű cégbe kap állást
a tömbben, vagy ha Magyarországon keres munkát). Az infunkcionális kétnyelvűség
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A húsz interjúalany közül 80%-ukra ráillik ez a nyilatkozat.
Temerini művész szakos fiú, akinek apja nyugdíjas és földműveléssel egészíti ki a családi költségvetést, anyja
pedig háziasszony.
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27 éves újságíró lány, aki tanítónak tanult
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27 éves fiú, jelenleg munkanélküli közgazdász
203
Szabadkai pszichológus lány, aki munkaviszonyban van és továbbtanul.
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Lásd a Magyar Szó napilap szerkesztőségében és rádióriporterként munkát vállaló fiatalok nyilatkozatát.
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legtöbbször csak a falusi fiataloknál jelentkezik, míg a városban születettek mindkét nyelvet
viszonylag jól használják.
Arra a kérdésre, hogy milyen mértékben beszéli az államnyelvet, a magyar környezetben
felnőtt fiatalok tipikus válaszai: „Egyelőre minimális szinten, de mindent elkövetek, hogy
továbbfejlesszem a hiányosságomat ezen a téren. Tanulmányaimat végig magyar nyelven
folytattam.” – mondja egy végig magyarul tanuló 26 éves műszaki informatikus. Hasonlóan
nyilatkozik a másik fiatal: “Azt mondanám, hogy most már jó. Tehát, amikor elkezdtem az
egyetemet akkor még nagyon nem jó, tehát akkor így szinte nem mertem megszólalni alapon…
utána az egyetemen azért egész jól belerázódtam és akkor most már jól – most már tényleg
szerb nyelven is előadok úgy, hogy – most …azt kell mondanom, hogy jól!”205 Egy magyar
környezetben élő válaszadóm arra a kérdésre, hogy megtanult-e szerbül, így válaszolt: „Nem
túl nagy sikerrel…, aztán ide kerültem az egyetemre Szabadkára. Itt, mint mondtam, az első
két év vegyes, a második két év, az tiszta szerb nyelven ment, és bizony nagyon nehéz volt – ha
visszagondolok, hogy az első évben, hát-hát hogy miket nem tudtam szerb nyelven az-az
szörnyű, az nagyon szörnyű. És máig érzem hiányát annak, hogy Zenta városába nem igazán
fektetnek nagy hangsúlyt arra, hogy a gyerekek – mai napig látom a rokonokról, a rokon
gyerekekről, - hogy iskolások és nem tudják a szerb nyelvet és még azt sem tudják, hogy mi
vár rájuk...”206
Az idegen (főleg az angol) nyelvtudás ma fontos követelmény, amit a fiatalok kurzusokon és
magánúton is tanulnak, mivel az iskola általában nem nyújt eleget. A jellegzetes nyelvtudás
típusok Vajdaságban a magyar fiatal diplomásoknál (amelynek nem merítettük ki az összes
variációit, csak amelyeket az interjúk során tapasztaltunk, vagy utaltak rá) táblázatosan a
mellékletben találhatók.207
Azok a tényezők, amelyek az államnyelvtudást meghatározzák: lakóhely környezetnyelve, a
település nagysága/jellege és az iskolai tannyelv választás. A vajdasági magyar fiatal iskolai
életútjában a tipikus nyelvhasználati helyzet:
 A tömb-magyarság térségében - Kétnyelvű óvoda, általános és középiskola
magyarul, egyetem szerbül vagy részben anyanyelven (Szabadka), esetleg
specializálás szerbül Vajdaságban vagy magyarul az anyaországban.
 A szórványban - Kétnyelvű óvoda, általános iskola magyarul, a középiskola szerbül,
vagy részben magyarul, az egyetem szerbül (Újvidéken vagy Szabadkán).
Nem kétséges, hogy a szakmát legjobb anyanyelven elsajátítani, mégis a vajdasági
tapasztalatok a szaktudás megszerzése után az elhelyezkedés irányában már mást
mutatnak. A sikeresebb karrier szempontjából előnyösebb, ha a fiatalok alap- és
középfokon anyanyelvükön tanulnak, miközben kielégítően megtanulják az
államnyelvet és később szerbül, hiszen a felsőoktatási szinten válogathatnak a
piacigényes szakok közül a tannyelvtől függetlenül. Ha valaki gyengén tud szerbül,
később már nehezebben pótolja az államnyelv hiányosságait, mint a magyar
nyelvtudását. Az elhelyezkedéskor utólag több erőfeszítést igényel a szerb nyelv
tanulása, mint a szükséges kisebbségi környezetnyelv ismerete. A fiatalok tapasztalata
szerint szakmailag és területileg is mobilisabbak azok, akik kitűnően beszélik a szerb
nyelvet, esetleg a magyart, vagy az idegen nyelvet hozzátanulják.
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26 éves közgazdászlány, aki most egyetemi tanársegédként dolgozik Szabadkán
30 éves férjezett munkanélküli közgazdász, aki Zentán született, most Szabadkán él
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- A számítógép kezelés minden szakmánál, de főleg a műszakinál nélkülözhetetlen és
folyamatos igény. Ennek teljes egészében tudatában vannak a mai fiatal diplomások. Az újabb
igényekként jelentkező képességekről, kompetenciákról a fiataloknak nincs elmarasztaló
véleményük, hiszen kivétel nélkül mindenki megtanulja/ta a szükséges programkezelést, ha
nem az iskolában, akkor külön kurzusokon. Legtöbben magánórákat vesznek felnőttképzési
programok kereteiben, vagy akár barátaiktól, ismerőseiktől tanulják el a komputerkezelést.
- A kapcsolati tőke (ismeretség) főleg a munkakeresés idején fontos, hiszen a beajánlás
jelentős mértékben hozzásegíthet a munkába álláshoz. Ha szelektáljuk a nyilatkozatokból az
egyénre szabott sorsokat, akkor általánosságban a jellegzetes válaszok a munkakeresés
módjáról: „Személyes kapcsolatokon keresztül. Ismeretség és háttér-információ nélkül nincs
bizalom és munka se…”208 „A Magyarkanizsai Könyvtárban kaptam munkát, mint
informatikus - könyvtáros. A Magyar Szóban megjelenő pályázatra adtam be a papírjaimat,
és meg is kaptam a munkát. Való igaz, hogy a diplomám és a szaktudásom megfelelő volt, de
a sikeres pályázáshoz szükség volt a személyes kapcsolatok felhasználására is, hogy legyen
egy kis „hátszelem”209” Képzett informatikus fiú álláskeresési módja, ami végül sikerrel járt:
„Interneten böngésztem álláshirdetések után, feliratkoztam állásokat hirdető hírlevelekre,
magán-munkaközvetítő céghez fordultam, újságban kerestem az álláslehetőségeket, tudattam
ismerőseimmel, hogy munkát keresek…” A tanítóképzős újdonsággal szolgált: „A munkahelyi
váltásokban nagyon sokat segített az egykori egyetemi tanárom, későbbi mentorom, aki túl
azon, hogy „súgott”, kész volt arra is, hogy egy-egy munkahelyváltás alkalmával átbeszélje
velem a jövendőbeli munkahely előnyeit, hátrányait, erősségeit, buktatóit.210” A 29 éves
bánsági anyakönyvvezető-nő elmondta, hogy egyszerűen: „A jelenlegi munkahelyemre
pályázatot írtak ki és megpályáztam...” Sikerült. Azóta azonban részben elfelejtette az
informatikai szakmát, nem is biztos, hogy abban helyt állna újra.
A 29 éves lány elbeszélése alapján, a nemzeti hálózati ismeretség úgy működött, hogy a
magyarul tudó, jó átlagjeggyel rendelkező diplomások után az egyetemi tanároknál is
érdeklődnek a magyar munkaadók, vagy szervezetek. A pályázatok szövegében
munkafeltételekként ritkán írják ki a magyar nyelvtudás fontosságát, mert a többségi nemzet
ezt diszkriminációnak tartja.
A fiatalok néhány év leforgása alatt több munkahelyet cserélnek. Kezdetben elvállalnak
„akármit”, néha még illegálisan is, de később jobb esélyek is akadnak. A
munkahelyváltásokról így nyilatkoztak: „A középiskolát befejezve, mint könyvelő dolgoztam,
a képesítésemnek megfelelő munkát végeztem, de azzal, hogy nem voltam bejelentve, szóval
betegbiztosításom és nyugdíjbiztosításom nem volt. Utána, amikor munkahelyet
váltottam...most a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségügyi
Titkárságon dolgozom, ahol, mint titkárnő kezdtem dolgozni. Abba a pillanatban még nem is
volt meg a főiskolai diplomám, úgyhogy 3 hónapig körülbelül a titkárnőt helyettesítettem.”211
A pszichológiát végzett 25 éves nő vallomása szerint, három év alatt váltott 3 munkahelyet:
Diplomázásomat…követően, álláshirdetéseket néztem az Interneten, továbbá az ismeretségi
körömbe közhíré tettem, hogy munkát keresek. A Nasa Radost iskoláskor előtti
intézményben212 kaptam munkát. Ez feltehetőleg annak volt köszönhető, hogy édesanyám ott
208

25 éves műszaki főiskolát végzett magyarkanizsai fiú
26 éves műszaki informatikus fiú, aki a második munkahelyén van
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29 éves Tanítóképzőt fejezett lány, aki eddig 7 munkahelyet próbált ki.
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28 éves temerini közgazdasági középiskolát és műszaki főiskolát végzett lány, aki özvegy édesanyjával él.
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A Nasa Radost a szabadkai község területén működő bölcsőde és óvodai, valamint iskola-előkészítői
intézményhálózat.
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dolgozott213 és épp abban az időben az egyik pszichológus elment szülési szabadságra, így egy
éven keresztül őt helyettesítettem. Ezen kívül sikeresen pályáztam a Kosztolányi Dezső
Tehetséggondozó gimnáziumba, ahol pszichológiát tanítottam. Mindkét állásomat idén
szeptembertől felmondtam, jelenleg az újnak számítható Expsecto Mentálhigiéné
Alapítványban214 dolgozom Szabadkán.”
„Kerestem munkát iskolában, más vállalatokban is, ahol úgy gondoltam, megállom a helyem.
Viszont mindenütt a szakmai tapasztalat számít, amivel én nem rendelkeztem. Ez a
munkakeresés egy évig tartott.” – mondta a Tanítóképzőt végzett 27 éves palicsi lány, aki egy
évig várt munkára utána: „Az újságíró tanfolyamon ajánlották, próbáljam ki a
szerkesztőségben is magam. Kapva kaptam az alkalmon. Bejelentkeztem a Vajdasági
Módszertani Központba215, s ők hívtak fel, van ez a tanfolyam, jelentkezzem. A tanfolyam
végén nyílt lehetőségem önmagam kipróbálására”. A lány ma a Magyar Szó szabadkai
szerkesztőségében dolgozik.
Az óvóképzőben végzett 26 éves temerini lány inkább azonnal átképezte magát, mert nem is
reménykedett, hogy óvónőként a szórványban magyar kiscsoportot fog vezetni, hiszen
gyermek híján nincs erre a szakmára szükség. Hosszasan mesélte rövid de tartalmas
médiakarrierjét: „Tudniillik, én kilencvenötben, tehát 15 évesen kezdtem el először dolgozni és
ezt is úgy, hogy hát még kiskoromban részt vettem a gyermekrádiónak a munkájában, ... a
szakmaválasztás és a munkakeresés és annak kezdete. …A rádióban mint a „Muzsikaszójókívánság”-nak a műsorvezetője... Nagymértében hozzájárult ehhez valószínűleg az is, hogy
a szülőktől is ezt láttam, tehát mindkét szülőm a médiában dolgozott és ugyanebben a
házban... Akkor jött egy periódus a ΄99-es évek216 után, amikor annyira rossz volt a politikai,
gazdasági, meg minden egyéb helyzet nálunk, hogy hát a rádió se tudott fizetni, akkor
otthagytam őket. Átmentem az akkor 021-es rádió keretében működő Multirádióba217. Ez egy
érdekes projektum …, ami a multikulturalizmus felépítésén, illetve megtartásán alapult. De
hát aztán hamarosan fény is derült rá, hogy ez csupán egy projektum volt. Lényeg az, hogy ott
nagyon nagy tudásra tettem szert, ott részesültem először zsurnalisztikai, újságírói
tanfolyamon illetve továbbképzésen, illetve ott sajátítottam el a … számítógépes tudásomat, és
nem utolsó sorba az ismeretségemet meg minden egyéb ebben a szakmában is fontos
alapokat, alaptételeket, kommunikációs szokásokat, szabályokat, etikai kódexet, szóval
mindent. Tehát ilyen tekintetben ez egy sorsdöntő időszak volt az életemben, de valahogy itt
kristályosodott ki talán, hogy bizony igen valamilyen szempontból a médiában meg tudom,
meg szeretném találni a helyemet. … körülbelül két és fél évet töltöttem a Multirádióban és
abba az időbe nagyon jól kerestem,…oklevél nélkül... Visszakerültem az Újvidéki Rádióba, és
itt folytatom… mint ideiglenes munkatárs és remélem,…hamarosan, mint állandó munkatárs.”
A munkaközvetítői irodák főleg az alacsony iskolavégzettségű, például szakiskolát végzett,
leghátrányosabb munkanélküli rétegnek szerveznek át- és továbbképzést. A diplomás magyar
fiatalok zöme nem jelentkezik be a munkaközvetítő irodába. A felsőoktatási diplomával
rendelkezők, az ismerősök és barátok által, vagy újságban, interneten meghirdetett
alkalomra várnak. A munkaközvetítő irodákról általában kedvezőtlen a vélemény.
213

A 25 éves lány édesanyja szakmája egészségügyi nővér az óvodában
Szociális intézmény kereteiben működő problémás fiatalok terápiájával foglalkozó alapítvány.
215
Civil szervezet Szabadka székhellyel, de ilyen magyar érdekeltségű központ van Újvidéke, Nagybecskereken
is. A magyar fiatalok ösztöndíj-támogatásával, diplomahonosításával és ritkábban munkaajánlásokkal is
foglalkozik.
216
A bombázás évében legtöbb médiaházban kemény cenzúrát vezettek be és korlátozták a sajtómunkát.
217
Újvidéki helyi rádióállomás
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Egy 29 éves műszaki végzettségű, de most egy szórványfaluban anyakönyvezetőként dolgozó
férjes asszony így nyilatkozott: „Be voltam jelentkezve a munkaközvetítőnél, de ebből főleg
csak negatív tapasztalataim származtak.” A 30 éves médiamenedzser (közgazdász
végzettséggel) hölgy jelenleg a harmadik munkahelyénél tart, de egyet se a munkaközvetítő
által szerezte, pedig jelentkezett náluk. „Felkerestem munkaközvetítő intézményeket. A rádiós
munka ügyében az Agora iroda szólt, hogy keresnek műsorvezetőket, hírolvasókat. A mostani
munkámat már személyes kapcsolat útján találtam. A munkaközvetítő irodák egyébként,
amikor nagy szükségem lett volna munkahelyre, sohasem tudtak érdemben segíteni.” A
munkaközvetítő iroda a 29 éves orvosnő véleménye szerint, szakmája tekintetében sem segít:
„Nem könnyű elhelyezkedni, főleg Újvidék környékén. Tehát nagyon sokan akik, így vidékről
jöttek, Újvidéken maradnak, nem akarnak visszamenni a falujukba, és nagyon nehéz. Viszont
kisebb falvakba Vajdaság-szerte orvoshiány van. Tehát nagyon rossz az elosztódás.”
e.) A vajdasági karrierépítő fiatalok még nem követik európai kortársaikat a másoddiplomaszerzés terén. Elsősorban hosszan kinyúlik az alapdiploma megszerzése: 25-28 életévig is.
Érezhető a továbbképzések és a több szakon való tanulás szándék, de a diplomások legtöbbje
szeretne a munkaerő-piaci helyezkedése során „csak” a legfontosabb és nélkülözhetetlen
nyelvtudást, számítógép kezelést és egyéb szakmai kreativitást megtanulni. A második
diploma csak a kivételes tehetségek, ambíciósok és a jól szituáltak privilégiuma. Legtöbben a
szakmában szeretnék tovább képezni magukat, de többéves sikertelen munkába állás után a
bölcsész szakosoknál átképzések is vannak. Mivel az egyetem nem kínál átképzést, azok, akik
nem találtak állást, új szakmában keresnek lehetőséget. Például óvónőből rádiós, tanítónőből
újságíró vagy szociális munkás lett, a műszaki végzettségű pedig anyakönyvezetőként
dolgozik. Az ambíciósak inkább továbbképzik magukat: a megkérdezett fiatalok közül egy
közgazdász jelenleg PhD kurzuson van, az orvos szakosítást szeretne, a pszichológus pedig
tovább specializál mentálhigiéniai szakon.
A fiatalok többsége törődik a továbbképzésével. Szívesen vesznek részt gyorstalpalló és olcsó
kurzusokon; viszonylag kevesen gondolkodnak másoddiploma, vagy specializálás szerzésén
(a megkérdezettek 20%-a). Mindez összefügg az anyagi helyzetükkel és a környezeti
hatásokkal is, hiszen a városban élők kedvezőbb feltételek mellett képezhetik tovább
magukat a szakmában. A megkérdezettek közül leginkább a bölcsészszakosok képzik át, míg
a közgazdászok tovább magukat.
Két tipikus válasz a továbbtanulást tervezgető fiataloktól: „Német nyelvtudásomat szívesen
fejleszteném, ha lenne EU-s pályázatírási tanfolyam szívesen részt vennék.”218 A következő
interjúalany a jelenlegi munkahelyén bizonytalanságot érez, ami miatt érzi, hogy tanulnia
kellene: „Ami így a fokozatos továbbképzést illeti (ami nem kötődik az iskolához), abba
bármibe benne vagyok,… ami a szakterületemhez kötődik. Most fogok egy szemináriumra
menni egy-két hét múlva, ami az állami intézményekbe az e-közigazgatás bevezetésére
vonatkozik. Ez a téma is nagyon érdekel, mivel most készülünk a közigazgatás reformjára, s
szorosan kapcsolódik hozzá a téma, úgyhogy az ilyesmi, az nagyon érdekel.”219
f.) A több diploma megszerzése csak a jól képesítésű, de a szakmájában nem elégedett
fiatalok kiváltsága. A fókuszcsopotban és az interjúkban megtapasztalt válaszok alapján,
általános vélemény az, hogy a vajdasági fiataloknál a több diploma nem egy megszokott
218

30 éves hajdújárási német szakos fordító fiú, aki egyébként Németországban született, amikor annakidején
szülei vendégmunkásokként ott étek.
219
28 éves temerini közgazdasági középiskolát és műszaki-informatikai főiskolát végzett lány, aki a tartományi
adminisztrációban talált munkát.
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jelenség, hiszen állandó kereset hiányában drága és nem garantál biztos munkahelyet sem.
Mint szakmai mobilitási tényező, amibe befektetnek, akkor jelentkezik, amikor egyfajta
kényszer is, mert nem sikerült az eredeti szakmában elhelyezkedni. A szerbiai gazdasági
reform lassúsága úgy tűnik azt eredményezi, hogy még mindig kevés az új munkahely, a
külföldi munkaadók azok, akik majd remélhetőleg a közeljövőben megkövetelik majd a
szakirányú diplomát. Kevés fiatal gondolja úgy, hogy a szülők hajlandók őket hosszú évek
során iskoláztatni. A megkeresett fiatalok közül220 csak két esetben volt példa a több diploma
megszerzésére: a villamossági szakon diplomázott fiú beiratkozik a közgazdasági karra is,
vagy az óvóképző diploma után a lány beiratkozik a Tanítóképző karra.
g.) A válságos kilencvenes években, a sikeres karrierépítésben kirajzolódott egy racionálisan
gondolkodó magatartás főleg a falusi fiataloknál, akik minimális anyagi befektetéssel
szerettek volna mindenáron diplomához jutni. A szülők sugallatára a frissen érettségizők a
legközelebbi városban választottak a felsőoktatási lehetőségek közül, elsősorban a kar
közelsége miatt, hiszen a mindennapos ingázás olcsóbbnak tűnt, mint egy drága albérleti lakás
a nagyvárosban több éven át. Néhány interjúalany (főleg a műszaki-informatikai szakon),
azért választotta a távoktatási lehetőséget, mert hétvégeken ingázó utazással megoldotta az
óralátogatásokat.
h.) A vajdasági fiataloknál akkor fedezzük fel a kudarckerülő magatartást, amikor tudják
magukról, hogy melyik nyelven képesek sikeresen továbbtanulni és a tannyelv függvényében
választanak a legközelebbi városban felsőoktatási intézményt. Például, egy szerbül gyengén
tudó középiskolás legszívesebben a Tanítóképzőbe iratkozik (ha lány) és a Műszaki főiskolára
(ha fiú) Szabadkán, mert ez, magyar nyelven folyik. Ez nem nevezhető lustaságnak, hiszen a
magyar nyelvkörnyezetben nem is volt alkalma megtanulni az államnyelvet. Jóhiszeműen azt
is állíthatjuk, hogy a tömbben élő falusi és kisvárosi magyar gyerekek önhibájukon kívül eső
tények miatt nem tudnak szerbül (az általános és középiskolában is gyengén tanítják a szerb
nyelvet) és ezt a problémát, mivel mindenáron diplomához szeretnének jutni, egy valójában
energiatakarékos lehetőséggel oldanák meg. Ezt a kisebbségek hátrányos helyzeteként is
elkönyvelhetnénk, ami azt jelenti, hogy a magyar tanulók gyakran pluszenergia befektetésével
jutnak el ugyanazon esélyekhez, mint a korabeli szerb fiatalok. A pedagógustársadalom
folyamatosan azon vitatkozik, hogy egy szakma megszerzésében melyik út a valódi?
Magyarul jól kitanulni a szakmát, de az elégtelen nyelvtudás miatt esélytelenebbnek lenni a
szerbiai munkerőpiacon, vagy mindkét nyelven tanulni és ezzel bukdácsolva, nehézségek árán
tanulja a szakmát, de kommunikál mindkét nyelven.
A tipikus karrierutakat meghatározó objektív és szubjektív alaptényezők összegzése:
- Az életpálya-stratégiák azért differenciáltak a vajdasági fiataloknál, mert több tényező
hatására választanak szakot (kart). Egy-egy karriersors esetében nem ugyanaz a
tényező hat döntően, sőt egy rövid iskolai- és munkavállalási karrierben is
megmutatkozik, hogy gyakran kell a fiatalnak alkalmazkodni, rugalmasan szakot,
vagy munkahelyet váltani más-más környezeti hatástényező miatt. A falusi, vagy
városi szociális háttér, vagy a nyelvi környezet más-más feltételeket szab a fiatalok
továbbtanulásában. Részben a családi anyagi háttér függvényében (szülői sugallatra)
döntenek, mégis kihangsúlyozzák, hogy az egyéni szakmai érdeklődés is fontos a
számukra. Harmadsorban, a hálózathatás a városvonzás is döntő volt, (például
Szabadka és Zenta választásakor) a magyarok részére.

220

A 20 interjúalany és a fókuszcsoportban részvevő 14 fiatal közül
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A fiatalok általában nem követik szüleik szakmáját. Legtöbb szülő középiskolai
végzettséggel rendelkezik. Mindössze néhány interjúalany nyilatkozott úgy, hogy a
szakmát szüléinél ismerte meg. A műszaki képesség esetében és a közgazdászok
esetében fordult ez elő, vagy amikor a lány úgy jutott óvónői munkához, hogy anyja is
ott dolgozott.
A költségkímélő megoldás, sokuknál döntően befolyásolta a továbbtanulást, sőt a
kockázatkerülő magatartás jelentkezik a hátrányosabb helyzetű csoportoknál.
Nagymértékben jelen van a tudatos jövőépítés, a piacorientált szakválasztás és a
megfelelő munkahelyszerzés folyamatában is.
Nagy a tudatosság a racionális stratégiák kiválasztásában a pályaválasztáskor, vagyis a
fiatalok kiismerik magukat a presztízsszakma megválasztásában, de ettől eltérhetnek,
ha egy olcsóbb, vagy energiakímélő lehetőséget látnak maguknak.
Nagyobb a hallgatói mobilitás a közgazdászoknál és a műszakisoknál, kisebb a
hallgatói mobilitás a bölcsész és pedagógus szakon, az alacsonyabb státuszú
rétegekben. Ez megfigyelhető úgy is, hogy a megkérdezett fiatalok (interjúk és a
fókuszcsoportok esetében is) közül főleg a műszaki és közgazdász végzettségűek
jutottak több munkalehetőséghez (akár az állami, vagy magán szférában), nagyobb a
mozgásterük a régióban, míg a bölcsészek és a pedagógusok a magyar településhez és
állami intézményekhez kötődnek.
A fiatalok egy része nem a képzettségének megfelelő munkát végez, amit megfelelő
munkalehetőség hiányában voltak kénytelenek elfogadni. Többsége úgy véli, hogy a
fizetése a szerbiai átlagfizetésnél alacsonyabb (főleg az első munkahely esetében), és
munkahely-változtatást terveznek, vagy elvándorlási hajlamaik vannak. Többségük a
legális mellett alkalmi munkákat is vállal, és úgy gondolja, hogy munkanélküliségének
fő oka, hogy nem rendelkezik megfelelő kapcsolatokkal, ismeretségekkel.
A vajdasági magyar fiatalok tisztában vannak munkaerő-piaci helyzetük
nehézségeivel, reális képpel rendelkeznek a jelenlegi munkanélküliségről, a
továbbtanulási szándékuk ezért is kedvező.

Az 1. fókuszcsoport véleménye szerint a tipikus karrier egy vajdasági fiatal számára,
akinek műszaki vagy közgazdász szakmája van:
- a mai fiatalok joggal ambíciósak, de elhúzódnak az egyetemi éveik
- a régióban óriási a túlélőképesség, rizikóvállalás
- a műszakisok és a menedzserek viszonylag gyorsan találnak munkát (egy éven belül),
vagy az állami, vagy a magánszférában, a karrier érdekében mobilak
- sok a kényszervállalkozás, ami főleg a feketepiacon zajlik
- a fiatalok vállalkozási hajlama és a rizikóvállalása is nagy, de hiányzik az alaptőke,
vagy az állami segítség a kezdéshez221.
Az előbbi csoporttal szemben a 2. fókuszcsoport véleménye szerint a tipikus karrier egy
vajdasági humánszakos222 fiatal számára:
- ezen a szakirányon szintén jelentkezik az elhúzódó egyetemi évek problémája,
- a bölcsészek és a pedagógusok is diplomázásuk után 1-3 évig próbálkoznak (gyakran
sikertelenül) a munkaerőpiacon, főleg a közvetlen környezetükben, vagy városban, majd
végső soron külföldön
- alternatíva: minden áron munkát vállal, ha nem is szakmában
221

Ugyanez nem mondható el a humánszakos képzettségű ifjaknál.
Ide sorolható a bölcsész (nyelvész, pszichológus, újságíró), majd a pedagógus, a művész, hiszen ezek a
szakok mind külön karokon léteznek.
222
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- szívesen tanul tovább, ha költségkímélő szakmai továbbképzés lehetősége adódik (olcsó
kurzus, vagy néhány hónapos átképzési lehetőség)
- a humán szakos szeretne több alternatív-szakos képzést az egyetemeken. A több
diplomaszerzés esetükben azért nem terjedt el, mert nincs arra lehetősége, hogy azt
Vajdaságban anyanyelvén tanulja.
- a nyelvtudás előnyös, de ezt sok magyar fiatal nem képes kihasználni, mert nem tud
elég jól szerbül, gyengén kommunikál idegen nyelven is, vagy már magyarul se ír
helyesen.
- sokáig laknak a fiatalok szüleiknél, a házassági és gyermekvállalási terveik kitolódtak.
- a fiataloknál van vállalkozási hajlam, de hiányzik az alaptőke, a „hátszél”, sok az
ötletük, de kevés az önbizalom és a rizikóvállalási készség.
A friss diplomás fiatalok munkahelyi elvárásai megmutatják, hogy a munkaerő-piaci
követelmények új feltételeket szabnak, változó kritériumok teszik próbára a
képességeiket. Érezhetően, a kitanult szakma mielőbbi hasznosítása a cél. A
fókuszcsoportos vizsgálat során a megkérdezettek a következő sorrendben állították fel
munkahelyi elvárásaikként azokat a dimenziókat, amelyek a sikeres pályakezdést is
jelenthetik:
1. A szakmának megfelelő munka (a hosszadalmas betanulási, gyakornoki vagy
átképzési szakasz kikerülése miatt),
2. Jó fizetés223
3. Jó csapat, főnök, meg megértő, segítő munkatársak
4. Kiegyensúlyozott légkör – jól felszerelt munkahely (infrastruktúra,
számítógépek, klímaberendezés stb.)
5. Kreatív kihívások, alkotáslehetőség a szakmában..
A zsákutcás karrier-pályák néhány társadalmi dimenziót foglalnak magukba, amelyeket, mint
akadályokat esetenként a kitartó fiatalok legyőzhetnek, vagy migrációval oldják meg az
átmeneti sikertelenséget:
1. Gyakori, fárasztó és költséges ingázás a várostól távoli lakhely miatt; Ha a magyar
fiatal szórványban él, sőt falun, gyakran naponta utazva jár el a legközelebbi
szakközépiskolába, de az érettségi után is ingázó munkahelyre van kilátása, vagy
albérletben él, ha a továbbtanulást választja (az egyetemista otthon nem gyakori
alternatíva a vajdasági magyar hallgatók körében).
2. Eleve hátrányt jelent, ha egy fiatal nem képes az előnyöket jelentő állami felsőoktatási
intézményben felvételizni, vagy nem piacigényes szakot választ.
3. Gyakran megreked a karrier, ha a szülők nem képesek a tanulmány költségeit
finanszírozni, ezért alkalmi munka mellett, magán karokon, vagy kihelyezett
tagozaton távoktatással próbálkozik a fiatal.
4. A magyar fiatal munkavállalók karrierje akadozik, ha a szerb nyelvtudásuk gyenge,
vagy nem tudnak legalább egy világnyelvet is.
5. Nem előnyös a megszakított iskolai karrier, vagy ha többször vált főiskolát vagy
egyetemet, ami nem a vertikális továbbképzést biztosítja egy, vagy hasonló szakon
belül.
6. Energiakímélő megoldásként, oda iratkozik ahol számára a „legkönnyebb”
diplomához jutni, de tulajdonképpen nem érdekli a szakma, nincs is hozzá
képessége/alkata.
223

Vajdaságban egy egyetemet végzett fiatalnak körülbelül 450-500 EURO kezdő fizetése van (az átlag nem
ugyanaz egy monopolhelyzetű, vagy lábadozó szférában működő vállalatnál, de a termelésben is kevesebb mint
a szolgáltatásban)
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7. Sok időt és energiát elfecsérel egy fiatal, ha a munkaerőpiacon több éven át
sikertelenül próbálkozik, vagy ha „átmenetileg” feketemunkát vállal, szakmáján kívül
és alulfizetetten.
A fiataloknál gyakori a szülőkre való támaszkodás, de a munkahely mellett a másodállás
vállalása, vagy a fusizás is. Arra a kérdésre, hogy miből él, néhány jellegzetes válasz az
interjúalanyoktól: „A havi keresetem nem lenne elegendő a megélhetéshez (esetleg a
túléléshez). Férjem magánvállalkozó. A vállalat még gyerekcipőben jár, de azért biztosít
számára egy havi keresetet. Földműveléssel is foglalkozunk, ami sajnos nem túl kifizetődő.”mondja a bánsági falun élő anyakönyvvezető. Arra a kérdésre, hogy miből él jelenleg, egy 25
éves magyarkanizsai műszaki végzettségű fiú, aki szüleivel az állandó munkahely mellett
földműveléssel is foglalkozik, így nyilatkozott: „Elektromérnöki munkából, alkalmi jelleggel
elektroműszerész munkából. Van alkalom fusizni is…” Az informatikusnak is vannak plusz
lehetőségei: „A munkahelyemen megkeresett pénzből. Jövedelem kiegészítésként privát órákat
adok számítógép-használatból, valamint vírusirtást/rendszertelepítést végzem idehaza.
Nagyon nagy segítség, hogy jelenleg még itthon lakom, és nem kell lakbért/számlákat
fizetnem.”224 A 27 éves szabadkai pszichológusnő vallomása: „A fizetésemből,
tiszteletdíjakból, az igazgatóbizottsági tagság után járó honoráriumból (élek), valamint közös
családi kasszánk van édesanyámmal.” „Fizetésemből és kertészkedésből élek.” - mondja egy
vámügynökségen alkalmazott közgazdász fiú.
1.a. Felsőoktatás és karrier összefüggései
Karrierlehetőségek az egyetemi szakok függvényében
Arra a kérdésre, hogy milyen mértékben (szűkíti, vagy tágítja) a karrierlehetőségeket,
az hogy ki milyen egyetemen/szakon végzett, főleg a fókuszcsoportos kutatás segítségével
kaptunk válaszokat. A vita során kialakult megállapítások képet adnak a vajdasági
felsőoktatási képzésről is. A felsorolható pozitív tapasztalatok a képzés tartalmáról:
a.) A műszaki képzésben elegendő informatikai tudás, PC készség, találékonyság a
szakmában,
b.) a közgazdászok szerint az egyetemen sok az elmélet, nyelvtanulási lehetőség, de
szervezőképességet is fejleszthetett,
c.) a fiatalok említenek olyan tapasztalatokat is, amelyek nem a képzés tartalmára
vonatkoztak, de valójában befolyásolta őket a pozitív előremenetekben: jó tanár-diák
viszony, megtanult szerbül, vagy kitartást tanult.
Az egyetemi képzésben tapasztalt negatív tapasztalatokra az interjúalanyok a munkából
tekintenek vissza. Legtöbbször a sok elméleti, nem alkalmazható tudást, az elavult
adatokat és módszereket kifogásolják, kivétel nélkül melyik karon diplomáztak. A
fiatalok kevesellik a szakmai gyakorlatot, hiszen legtöbbször csak formális praxisoknak
tettek eleget. A pedagógus szakosok az új tankönyveket és a digitális könyvtárt
hiányolják. A közgazdászok beszéltek a rossz tanár-diák kapcsolatról is, hogy túl
nagyok az előadás-csoportok (első éves korukban a 280 férőhelyes előadóterem lépcsőjén
kuporogtak), nincs egyénre szabott tanítás. A tanítóképzősök és a műszaki főiskolások
panasza is az volt, hogy nincs elegendő taneszköz, szaklaboratórium és nem tanultak
meg szerbül az iskolaévek során.
224

27 éves műszaki informatikát végzett fiú, akinek az apja csempegyári munkás, édesanyja pedig háziasszony.
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Arról, hogy milyen szerintük egy jó/kielégítő egyetemi képzés, a friss diplomások a
következő kritériumokat tartották fontosnak: dinamikus és nyitott felsőoktatási
intézmény kellene, amely multidiszciplináris képzést nyújt, versenyképes tudással ruház
fel, kreativitásra tanít. Elvárásaik között van még, a kollegiális tanár-hallgató viszony,
fejlett infrastruktúra igénye (laborok, könyvtár, sportközpont, kollégiumok). Végül, a
választható szakirány/tantárgyak, amelyek több nyelven folynak, inspirálók és
folyamatos továbbképzést biztosítanak. A környezeti nyelvismeret szempontjából a
magyarok karrierlehetőségeit mindenféleképp a több nyelv tudása és alkalmazása
tágítja, viszont az államnyelv nem elégséges ismerete szűkíti.
Nyelvismeret, előny, vagy hátrány?
A többnyelvű környezetben, a fiatalok eleve két-, vagy több nyelvismeretre tehetnek szert, de
a lehetőség mellett, sokan ezt tudják funkcionálisan kihasználni. Arra voltunk kíváncsiak,
hogy származott-e előnye vagy hátránya abból, hogy többségi vagy magyar nyelven tanult?
Azok, akik csak, vagy főleg magyarul tanultak könnyebben szereztek szakmai tudást, de
a munkába álláskor nehezen találták fel magukat. Ők így nyilatkoztak: „Előnye, hogy
nekem talán könnyebb volt és hátrányai is vannak, mert nem tanultam meg más nyelvet.”225 A
29 éves tanítóképzőt diplomázott lány, aki most szociális munkát végez Szabadkán, így
válaszolt: „A végig magyar tanulásból talán annyi behozható hátrányom származott, hogy
szerb szakmai körökben nehezebben fejezem ki magam.” Van aki munkahelye révén, sose érez
hátrányt a magyar tannyelv miatt: „Komoly hátrányom nincsen abból adódóan, hogy végül
magyar nyelven végeztem el az egyetemet. Lehetséges, hogy bizonyos szófordulatokat nem
ismerek olyan jól szerbül, mintha idehaza jártam volna egyetemre, de mivel érdeklődő ember
vagyok, utánanézek a szakkifejezéseknek és tanulok, folyamatosan fejlődöm. Valószínűleg az
is sokat számít, hogy ha véletlenül nem jut eszembe az adott kifejezés szerb nyelven, akkor
igyekszem azt körülírni. Ez azt jelenti, hogy minden szükséges elintéznivalót meg tudok oldani,
legyen szó munkáról, vagy magánügyről. Feltalálom magam.”226
Azok, akik mind a két nyelven tanultak (szerbül és magyarul is), utólag ezt mindenképpen
előnyösnek tartják. A kétnyelvűség természetes jelenség a régióban: „Az hogy mindkét nyelvet
jól beszélem előnyös. Annyi előnyöm származott belőle, hogy ma erőteljesebb a
kétnyelvűségem.227” „Az egyetemen jól jött, hogy a gimnáziumban több tantárgyat szerbül
tanultunk, így jobban tudtam haladni, mint azok az egyetemista társaim, akik nem tudtak oly
jól szerbül.228” A 26 éves palicsi közgazdász, aki most informatikai munkán dolgozik így
nyilatkozott: „Előnyöm olyan szinten van, hogy… így talán könnyebben tudok munkát találni,
mert tudom, hogy miről van szó. Hátrányom… hm az biztos van, hogy a szaknyelvet magyar
nyelven nem ismerem, szinte egyáltalán. Mivel informatikával foglalkozok, az a jó, hogy az
angolra „vezettünk vissza mindent”, és aztán az angolon keresztül jutok el a megfelelő
magyar kifejezésekhez.„
A környezetnyelv ismerete kapcsán lényeges különbség van a tömbben élők nyilatkozata és
a szórványban élők között. A csak magyarul beszélők, a szerbre áttérve nehezen sajátítják el a
szakmai ismerteket. „Komoly hátrányom származott abból, hogy nem anyanyelvemen, hanem
többségi nyelven tanultam az egyetemen. Eleinte nem tudtam a nyelvet. Hangsúlyom,
225

25 éves műszaki végzettségű fiú, aki jelenleg is magyar környezetben él és dolgozik.
Közgazdász lány, aki jelenleg magyar médiaházban dolgozik Szabadkán.
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Szabadkai pszichológus, aki Újvidéken fejezte tanulmányait szerbül, most pedig Magyarországon specializál.
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29 éves becsei közgazdász fiú, aki Szabadkán tanult részben magyarul és ott is kapott munkát.
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szórendem most is magyaros.”- vallja a tömb-magyar környezetben élő fiú, aki műszaki
mérnöki diplomája után most közgazdaságit tanul szintén szerbül.. A mindkét nyelven tanuló
és azokat használó közgazdász-menedzser fiú nyilatkozza: „Csak előnyöm származott
mindkettőből (megjegyzés: mindkét nyelv ismeretéből): a magyar nyelvtudás a jelenlegi
újságírói munkában fontos, míg az, hogy szerb nyelven végeztem a magánegyetemet, azt a
diplomámnak megfelelően a szakmában tudnám kihasználni.” Ugyanakkor, a szórványban élő
fiatalok környezetüknek köszönve tanulnak vegyes tannyelvű iskolákban, ha utcára lépnek,
szerbül kell beszélni. Ők választhatnak: vagy a tömbbe jönnek tanulni magyarul, vagy a
közeli szerb kínálatból választanak szakot. Mindkét nyelvet használják. Kevesen dicsekszenek
el azzal, hogy a magyar nyelvhasználat tájszólásos, vagy nem éppen helyes, de funkciójában
ez is elegendő a számukra. A pedagógus, aki Újvidéken a rádióban dolgozik megtanulta a
szerbet is tökéletesen: „…itt a szórványmagyarság... megvolt az az adottságom, hogy
közvetlen környezetemben is és családi barátok is voltak szerbek. Tehát akarva akaratlanul is
párhuzamosan tanultam a két nyelvet. Otthon a szülők hangsúlyt fektettek a magyarra
természetesen, de mint barátkozásban, mint egyéb…nevelésben benne volt a szerb nyelv is.
Mint környezetnyelv, már az óvodába is volt…, tehát a szerb nyelvet is anyanyelvi szinten
beszélem.” A temerini műszaki végzettségű lány távhallgatóként végig a szórványban élt,
szerbek-magyarok között, jelenleg Újvidéken a Tartományi Kisebbségügyi titkárságon
dolgozik: „Hát a többségi nyelvet mindig használom, bárhol azt kell mondanom, mivel, hogy
szórványban élek. Akárhol az utcán, vagy az életben mindenhol szükség van rá. A munkában
azt mondhatom, hogy 95%-ban, és hát így... napközben, akár hol.” A szórványhelységben
rendelő orvosnak mindkét nyelvet ildomos tudni: „Igen az egyetemet, azt szerbül végeztem,
hát olyan kommunikációs, utcai szinten, mert azért van, hogy még hibázok, tehát nem
mondhatom, hogy legfelsőbb fokon, tökéletesen, de hát nem jelent problémát különösebben.
Meg hát nap, mint nap beszélem, tehát emberekkel dolgozom, és mondjuk rá a pácienseimnek
is, több mint a fele szerb.”
A fenti nyilatkozatok alapján úgy tűnik, a fiatalok előnyösnek tartják a szerb nyelv korai
elsajátítását, hiszen később nincs ezzel gond se az egyetemen, se a munkahelyen. A
szórványban azonban a magyar szellemiség, a generációkon keresztül ápolt magyar kultúra
igen megcsorbul, vegyes házasságok, vegyes tannyelvű iskola esetén. Az asszimiláció
veszélye jóval nagyobb.
Az átképzési lehetőségek és a bővülő munkavállalási esélyek
A megkérdezettek nem idegenkednek az átképzés lehetőségétől, ha az lenne a
foglalkoztatottságukra a megoldás. A fiatalok rugalmasak és igyekeznek jobb munkaerő-piaci
pozíciót felvenni: „A villamossági-műszakit párosítom a közgazdaságival”229.
A fiatalok sokan és folyamatosan érdeklődnek különböző kiegészítő kurzusok iránt.
Legtöbbre jellemző, hogy szükséges és szerencsés volt a kiegészítő tanulás. Az informatikus
munkán dolgozóknál gyakran munkahelyi követelmény az új programok és innovációk
elsajátítása: „Semmilyen formális átképzésen nem vettem részt, munkába állás előtt a cégem
belső képzésben részesített.” A fiatalok legtöbben a pályázati kiíráskor értesülnek a
munkahelyi követelményekről (nyelvtudás, számítógép használat), ami miatt általában időben
és önszorgalomból vesznek kiegészítő képzéseket.
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Az újvidéken megszerzett műszaki-mérnöki diploma után beírta a közgazdasági kart Szabadkán.
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Az elvégzett egyetem minőségének utólagos megítélése a munkaerő-piaci elhelyezkedés
szempontjából
A megkérdezettek fele a végzettségnek megfelelően a szakmában dolgozik. Állandó
munkaviszonyban
vannak:
tanítóképző/újságíró,
egészségügy/szociális
munkás,
tanítóképző/mentálhigiénia,
közgazdász
(2),
közgazdász/vámügynök,
közgazdász/médiamenedzser, marketing-menedzser/újságíró, informatikus (2), műszaki, majd
egy műszaki főiskolát végzett, aki jelenleg anyakönyvvezető, azután orvos, óvónő, és egy
közgazdász, aki a vámügynökség alkalmazottja. Alkalmi munkából él: művész (jelenleg
középiskolai tanárként) és nyelvész (német szakos), aki fordításokat vállal. Nem a szakmában
dolgoznak a 18-ból 4-en (óvónők, tanító és egy közgazdász). Mondhatjuk, hogy mindenkinek
van kiegészítő jövedelme (szülők, fusizás, feketézés, alkalmi megbízások). Jó volt hallgatni
ezeket, a válaszokat: „Igen, mert a szakmámban dolgozom, sőt azt tudom tovább képezni.230”
Akinek gondja akadt valószínűleg tervez, és átmeneti állomásnak tekinti jelenlegi munkáját:
„Még nem sikerül végzetségemhez megfelelően elhelyezkednem. Ezt azért gondolom, mert a
mostani munkám legnagyobb részét az teszi ki, hogy az ügyfelekkel angolul, németül,
magyarul, szerbül, horvátul, bolgárul beszélek, most őszintén ehhez nem kell egyetemi
diploma.231” Egy másik fiatal: „Kerestem munkát iskolában, más vállalatokban is, ahol úgy
gondoltam, megállom a helyem. Viszont mindenütt a szakmai tapasztalat számít, amivel én
nem rendelkeztem. Ez a munkakeresés egy évig tartott.232”
A meglepő az volt a számunkra, hogy a munkaviszonyban levő fiatalok viszonylag rövid idő
alatt sok helyt dolgoztak már. Átlagosan évenként váltottak munkahelyet, akár ugyanabban a
szakmában is. Az okok között elsősorban a megfelelően fizetett, biztos munkahely keresése
volt, ami a szakmához kapcsolódik, vagy az utólagos átképzés igényeihez. Legtöbbször a
fiatal munkavállaló talált jobb munkalehetőséget (ezért felmondott az iskolában233, vagy
egyszerűen otthagyta a fekete/bejelentetlen munkát a magánvállalkozónál), egy esetben a
férjhez menés miatt költözött el a lány, otthagyva a munkalehetőséget234. Voltak olyan esetek
is, amikor a munkaadó mondott fel, mert vagy tönkrement a vállalkozás, vagy átszerveződött
a cég. A húsz interjúalany közül jelenleg munkanélküliek (3): villamosmérnök (egyedülálló,
szüleinél él és másoddiplomázik), tanítónő (férjezett többgyermekes anya) és egy közgazdász
temerini fiú. Hármójuk közül csak a közgazdász fiú keres valójában munkát.
A közgazdász Észak-bácskai lány háromszor váltott: cégnél könyvelt, majd a főiskolán
tanított és most a közgazdasági egyetemen tanársegéd. Egy informatikus fiú nyilatkozata:
„Először informatika tanár voltam egy középiskolában, majd miután befejeztem a civil
katonaságot, ahol a fizetés-elszámolási osztályon dolgoztam, helyezkedtem el a mostani
munkahelyemen.” A közgazdaságit diplomázott szabadkai lány a harmadik-negyedik
munkahelyén van az utóbbi 6 évben: „Először tiszteletdíjasan vezettem rádióműsort, majd
adminisztratív-szervezői
munkát
vállaltam
ezzel
párhuzamosan,
ezután
egy
vállalkozásfejlesztő cégnél dolgoztam, jelenleg pedig egy Alapnál gazdasági, pénzügyi és
adminisztratív feladatokat látok el.”
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Közgazdász lány jelenleg a Közgazdaságtudományi Kar tanársegéde
Közgazdász diplomával a fiú a szabadkai vámügynökségen dolgozik.
232
Kezdő informatikus fiú.
233
Például informatikus szakmával először iskolában dolgoztak, de aztán jobban fizetett munkahelyre távoztak,
állami-, vagy magáncégbe.
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30 éves tanítónő – Zenta/Szabadka – munkanélküli többgyermekes anya
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A Tanítóképzőben diplomázott lány munkakarrierje, a rekordot jelentő hét munkahelyváltást
tartalmazza, az elmúlt 10 évben: „Miután elvégeztem az egyetemet mindenkép tanítónőként
szerettem volna dolgozni, annak ellenére, hogy 18 évesen folyamatosan volt más jellegű
munkám. A túltelítettség miatt gyakorlatilag egyáltalán nem lehetett bekerülni a tanügybe. Így
továbbra is más területen tevékenykedtem, miközben folyamatosan képeztem magam. 19972002 között a vajdasági ifjúsági civil szférában dolgoztam, 2002-2004 még mindig civil
szektorban, de már inkább felnőttképzésen. 2004-2006 szeptembere között dolgoztam a
Vajdasági Magyar Szövetség központi irodájában, az Agrobankban, majd ismét a VMSZ-ben,
ezúttal külügyi megbízottként, majd a MOST-HÍD Térségfejlesztő Központ vezetője voltam. Ez
év szeptemberétől sikerült olyan állást találnom, amely közelebb van a végzettségemhez. Az
Exspecto Mentálhigiéné Alapítványban dolgozom szakmunkatársként.”
A versenyképes egyetemek
A fókuszcsoport munkája során elemezhetők a pozitív vélemények az állami karok
versenyképességéről a régióban. Első helyen legtöbben a kreativitásfejlesztés lehetőségét
keresik az egyetemeken, de az állami karok esetében mégis a legbiztonságosabb az, hogy a
diploma elismert és nem kell honosítani, vagy akkreditálásra várni (magánkar esetében). Az
állami karoknak (Közgazdasági például) tradicionális elismertsége és tekintélye van a
régióban. Többen kihangsúlyozták a két tannyelvű lehetőség előnyeit, de ez sajnos csak a
Szabadka székhelyű intézményekben lehetséges. A műszaki főiskola esetében a fiatalok a
folyamatban levő akkreditálásának a lehetőségét és a továbbképzési esélyeket emlegették. A
tanítóképzősök a magyar tannyelvű pedagógusképzés minőségének emelését látják
pozitívumnak, mivel 2006-óta önállósodott az Újvidéki Egyetem keretein belül az új kar
(Szabadkán) és nem a szerb nyelvű zombori kar kihelyezett tagozataként működik.
A negatív vélemények egy kar versenyképességéről a régióban magukba foglalják
elsősorban: a 2 éves főiskolák nem reformképesek, nehezen akkreditálható a Bologna-elvek
alapján; néhány szakokon nem elég modern a tanprogram és nem elég gyakorlatias; sok
magán/alapítványi kar jelent meg, amelyeknek felületes tudást adnak; a „divatos”
menedzserképzéssel foglalkozna olyan kar is, amelyen nincs ilyen alapkutatás. Megjegyzem,
hogy azok, akik magyarul vagy szerbül végezték az iskoláikat, egyaránt hasonlóan vélekedtek
az egyetemek versenyképességéről. Az egyetemek és főiskolák versenyképessége nem
egyforma. A régióban lassan kialakulóban van az európai kritériumok szerint szerveződő
intézmények elfogadása és minőségellenőrzésük, versenyképességük elsősorban ezen is
múlik.
Az egyes karokról alkotott különvélemények arról tanúskodnak, hogy konkrétan a műszaki és
a közgazdaságit tartják versenyképesnek belföldön és külföldön is, de a pedagógus és
óvóképzőt nem. Pozitív tapasztalatokat sugallnak a következő válaszok: A megkérdezett
közgazdász fiatalok úgy gondolják, hogy „Szerbiában meg lehet élni belőle, Magyarországon
a szerbhorvát nyelvtudás miatt szívesen alkalmaznak bennünket, Nyugat Európában viszont
csak egy parkoló-őri állást kaphatnánk meg vele.” A diploma külföldi értékéről legjobb
véleménnyel a műszakisok vannak. Ők úgy gondolják, hogy megfelelő nyelvtudással ott is
érvényesülnének. Már negatív tapasztalatról számolnak be a pedagógusok. Az óvóképzőben
diplomázott lány válasza: „Gyakorlatilag nagyon rossz. Már Szerbiában sem lehet vele
érvényesülni, Magyarországon még honosítani sem lehet, Nyugat-Európa pedig gyakorlatilag
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teljesen zárt terület a diplomámat illetően.235” A tanítónő hasonló véleményen van: „Itthon
nehezen tudok a tanítónői diplomámmal állást kapni, azt hiszem, külföldön még
nehezebben.236”
A Vajdaságban megszerzett diplomának külföldön akkor van értéke, ha konkrét
munkahelyen alkalmazható. Ez érvényes műszaki, orvosi, művészeti, részben a
menedzseri szakokra, de a pedagógusszakmák ebből a körből kiesnek. A fiatalok
tudatában vannak annak, hogy a diplomahonosítási nehézségek miatt, külföldön eleinte
nem a szakmában dolgoznának, és csak fokozatosan helyezkedhetnének a
munkaerőpiacon. A továbbtanulás a megkérdezettek többsége estében külföldön is
lehetséges, amennyiben viszonylag zökkenőmentesen folytathatnák magasabb szinten. A
friss diplomásoknak fontos, hogy elérhető legyen az EU szinten elismert diploma
(Bolognai-elv alapján).
A munkába állási lehetőségekről, a fókuszcsoport vitájában a fiatalok pozitív
tényezőkként sorolják fel, az ismerősök, rokonok ajánlóleveleit (kapcsolati tőke);
előnyben vannak a fiatal műszaki-menedzserek maguk mögött gyakorlati évekkel;
ritkán, de segít a munkaközvetítő iroda is (továbbképzési programokkal,
információkkal); továbbá előny a többszakos képzéssel rendelkező fiatal, aki még
folyamatos továbbképzésre is hajlamos (ismerni kell az új számítógép-programokat,
piaci trendeket); érdemes folyamatosan figyelni az új álláshirdetéseket az újságokban,
interneten és info-stúdiókat (állásközvetítő magánirodákat) látogatni.
A munkába állási lehetőségekről tapasztalt negatív vélemények közül a régióban
legtöbbször az ismeretség és információ hiányát jelezték a fiatalok. A férfiaknál még
mindig akadály a katonakötelezettség. A harminc évhez közeliek a katonai sorozás elöli
ideiglenes külföldre menekülést emlegették (a háborús évek rossz tapasztalata), mások
civil katonaszolgálatot vállaltak, ami munkájukban utólag még segíthetett is237. Gyakran
akadály a munkatapasztalat hiánya – nehéz az első munkát megszerezni. A
magáncégekben a munkaadónak néha teljesíthetetlen elvárásai vannak, a munkajogi
sérelem nehezen orvosolható – nincs túlfizetés, a túlórázás azonban kötelező. A
lekérdezés során két férjezett hölgy emlegette azt, hogy jelen van a nők diszkriminációja
(főleg a menő gazdasági és szolgáltatási ágazatokban és magánvállalkozói munkahelyeken is),
mert ahol férfit is lehet alkalmazni, nincs szükség fiatal nőre, aki esetleg hamarosan szülni
fog. Végezetül néhányan hátrányként emlegették azt, hogy a versenyképes tudás
hiányában szükséges a folyamatos továbbképzés.
A szakmai csoportosulás jelentősége munkavállaláskor
A kérdezés során felmerült a szakmai-, vagy etnikai csoportosulások jelentősége a munkába
álláskor. A fiatalok nem utaltak a szakmai-, vagy etnikai szervezetek tagságára, nagy
valószínűséggel azért, mert sem szakszervezeti- sem pedig pártelkötelezettségük nincs.238 A
korábbi közvélemény- és ifjúságkutatások egyébként nagyfokú politikamentességet, de talán
még politikaellenességet is regisztráltak az ifjúság körében. Legtöbb fiatal nem tagja
semmilyen szakmai kapcsolatrendszernek. A szakszervezeti mozgalmak nagy tarkaságot
mutatnak Szerbiában és gyenge a hatékonyságuk. A mintából néhányan civil szervezetekben
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Az óvóképző szakon végzett lány átképezte magát és a médiában dolgozik.
A szabadkai tanítónő jelenleg nem dolgozik, de valószínűleg, ha falun keresne állást még találna.
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Informatikus fiú, aki most könyvtárban dolgozik
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A temerini művész fiú nyilatkozata alapján nem bíznak a politikai előnyökben.
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aktivizálódnak: Magyar Pszichodráma Egyesület, a Magyarságkutató Tudományos Társaság,
a Regionális Tudományi Társaság, Vajdasági Magyar Diákszövetség, Életjel Versmondó
Egyesület.
Összegzésként, a munkakeresésben leginkább hasznosítható erőforrások rangsora:
1. ismeretség, kapcsolati tőke
2. rugalmas, széleskörű szaktudás
3. vállalkozáshoz alaptőke
4. városban élsz és laksz
5. friss munkatapasztalat
6. ha valakinek nincs családja hajlandóbb túlórában dolgozni
7. nyelvtudás (környezeti- és idegen nyelv)
8. kreativitás - ötletek
9. munkahelyi lojalitás, kimutatható elkötelezettség a cég érdekeiért.
A magyar fiatalok elhelyezkedési esélyei a többségiekhez viszonyítva
Az államalkotó nemzet minisztériumok, közigazgatási irodák, tanfelügyeletek segítségével
részben ellenőrzése alatt tartja a kisebbségeket érintő oktatási intézményeket, a közigazgatási
szervekben és fontos állami posztokon239 való munkába állást, ami miatt a magyaroknál
alulreprezentáltság észlelhető a felsőoktatásban és a munkaerőpiac privilegizált szféráiban
is240. A magyar fiatalok elhelyezkedési esélyei Szerbia/Vajdaság, illetve a térség
munkaerőpiacától és igényétől függ241. Az oktatásban és a munkakeresés terén a vajdasági
magyarok a többségi nemzettel veszik fel a versenyt, nem pedig a magyarországi vagy
európai mintát követik. Szakma- és munkahelyválasztás terén a szerbiai/régióbeli
munkaerőpiaci tényezők a döntőek nem pedig az európai normafeltételek.
A fókuszcsoportban először azt a szituációt vitattuk meg, amikor valaki magyar létére
pozitív tapasztalatot szerzett a munkakeresésben. Megállapították, hogy többnyelvű
környezetben előnyös a nyelvtudás (anyanyelv, környezetnyelv, államnyelv vagy az
idegen nyelv funkcionális használata). Előnyös lehet a magyar fiatal számára, ha a
munkaadó is magyar, de nem a kommunikáció könnyedsége miatt, hanem a nagyobb
bizalom és szakmai képesítés miatt. A magyar (őshonos) munkaerő munkabírásáról és
lelkiismeretességéről jó vélemény van a régióban, különösen a menekültek és idegen
térségekről bevándorolt személyekhez viszonyítva. Végül a megkérdezet fiatalok szerint
a nemzetiségi hálózat és kapcsolatrendszer nem működik olyan intenzitással, mint a
szerb és montenegrói közösségekben, de ott ahol létezik, önbizalmat és biztonságot ad a
friss munkakereső és karrierépítő fiataloknak. A munkakeresés során jelentkező negatív
vélemények között legjellemzőbb az a hátrány, hogy egy magyar fiatal kiszorult a szerb
kollegák kapcsolati hálójából és esélytelennek számít, ha egy pályázatra több szerb is
jelentkezik. A kutatásunk során nem emlegették azt a versenyhátrányt, hogy esetleg a
magyarok képzettségbeli hátrányban lennének, nyelvi hátrányt csak akkor, ha a fiatal
karrierépítő Vajdaságban nem tud jól szerbül.
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Rendőrség, bíróság, posta, áramszolgáltatás, gázművek, iskolák igazgatói stb.
Lásd az Európai Parlament tényfeltáró bizottság 2005. január 29-től, 31-ig tartó vajdasági körútján elhangzott
nyilatkozatokat és háttéranyagát. Lásd Gábrity Molnár Irén előadását, amelyet a tényfeltáró bizottság szabadkai
ülésén prezentált és átadott elnökének Doris Pack asszonynak
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Lásd a szabadkai székhelyű Regionális Tudományi Társaság regionális fejlesztési stratégiához hozzájáruló
(Szülőföld Alap támogatásával készült) projektum anyagát, Gábrity Molnár Irén és Szlávity Ágnes kéziratai,
2006.
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Az interjú során megkérdezet fiatalok valamennyien, úgy nyilatkoztak, hogy nem érte őket
negatív megkülönböztetés munkába álláskor. „Hát az a rövid időszak alatt nem, a
nemzetiségemből adódóan problémám nem volt. Abból már talán, hogy nő vagyok, abból
esetleg. De azért, hogy magyar vagyok, azért semmiképp.242” Egy jó közgazdász-szakember a
gyakorlatban több nyelvismerettel tud csak érvényesülni. A magyar fiatalt azonnal
„kiszúrják”, ha nem beszéli jól az államnyelvet. Magyar környezetben élő interjúalanyunk a
szabadkai Közgazdasági karon 5 tantárgyat hallgatott magyarul, a többit szerbül, nyelvtudása
mégis hiányos: „Gondot jelent az államnyelv nem tökéletes ismerete, mert, mert sok
munkahelyen ezzel a közgazdasági végzettséggel magas fokú nyelvismeretet várnak el, tehát
anyanyelvi szintű nyelvismeretet várnak el.243”
A foglalkoztatott fiatalokat ritkán érte munkahelyi megkülönböztetés abból fakadóan,
hogy magyarok. Kellemetlenségként számoltak be arról, hogy kommunikációs gondjaik
voltak az elégtelen nyelvtudás miatt, az eddigi tapasztalatokat, amelyek csakis az utóbbi
évekből származnak, hiszen válaszadóink néhány éve dolgoznak csak. Ők iskolába jártak a
háborús-nacionalista korszakban. „A munkahelyemen nem számít, hogy ki milyen nemzetiségű
és eddig még senki, sem kolléga, sem ügyfél nem szólt meg a nemzeti hovatartozásom miatt.
Inkább az igaz, hogy ebben a szakmában sokfajta nemzetiségű ember megfordul és minél
sokszínűbb egy csapat annál erősebb244.” Jó jel, hogy fiatalok nagy része a nyelvismeretet
tartja fontosnak a munkahelyen, nem pedig a nemzetiségi hovatartozást: „Rövid ideje
dolgozom ezen a munkahelyen, de még nem ért probléma a magyarságom miatt. Az egyes
munkahelyek betöltésekor feltétel, hogy az alkalmazott beszélje az államnyelvet és az adott
területen élő kisebbségi nyelvet is. Csak ez miatt számít, hogy ki milyen nemzetiségű.”mondta el közgazdász interjúalanyunk, aki magyar környezetben dolgozik. A kollegiális
viszonyokat a fiatalok zökkenőmentesen építik: „Jó kapcsolataim vannak a többségi
kollegákkal, mindig segítettek, ha szükségem volt valamire és fordítva is működött a dolog,
tehát én is segítettem nekik, ha kellett.245” Valószínűleg nem mindenhol működik ez jól.
Vegyük figyelembe, hogy a válaszadók ¼-e kizárólag magyar érdekeltségű cégnél dolgozik.
A Magyar Szónál dolgozó újságíró mondta: „Mindennapi kapcsolatom van a nyilvánossággal,
de túl mély kapcsolatot nem ápolok a szerbekkel, tisztán szakmailag, tudunk számítani
egymásra”.
A fókuszcsoportokban elhangzott vélemények alapján összegezhetők a munkakeresés
alkalmával hasznosítható kompetenciák, készségek, képességek, tulajdonságok
rangsora:
1. kommunikációs készség, megnyerő viselkedés, jó megjelenés
2. önbizalom, kitartás
3. talpraesettség, határozottság
4. kiváló szakmai tudás
5. rugalmasság
6. gyakorlatias tudás és ötletek
7. lojalitás, alázatosság246
8. kreativitás
242

26 éves palicsi közgazdász, jelenleg szülési szabadságon van.
Egy jó közgazdász-szakember a gyakorlatban több nyelvismerettel tud csak érvényesülni.
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Informatikus fiú véleménye
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A vámügynökségen dolgozó közgazdász fiú szavai
246
Különösen a magánvállalkozónál érvényes az alázatosság a munkahelyi feladatok elvégzésében. Egy
informatikus fiú szerint a fókuszcsoportból még az is előny, ha valaki nem kérdezi mennyi lesz a fizetése.

243

150

9. szakmai tapasztalatok, gyakorlat
10. rugalmas munkaidő vállalás – túlóra, terhelhetőség
Az állami vagy a magánszférát preferálják a fiatal karrierépítők?
A kutatás során a fiatalok nyilatkoztak egy jó munkahely tulajdonságairól általában.
Véleményük szerint a rangsorban első helyen van a megfelelő anyagi értékelés. Az összegzés
után a sorrend így alakult:
1. jól fizetett munkahely
2. jól felszerelt, modern infrastruktúra
3. kreatív, innovatív, továbbtanulást biztosít
4. magáncég alkalmazottjaként
5. flexibilis vagy legalább kiszámítható munkaidő,
6. gyakorlat-közeli
7. költségkímélő választás, közel a lakhelyhez
8. jó főnök és szolidáris kollegák
9. jól megszervezett, racionálisan működő, energiakímélő munkaerő
befektetéssel
10. stressz-mentes
A humán- és a műszakis szakon végzettek véleményében nem észleltünk különbségeket,
de a humán szakosok inkább az állami szférában szeretnének munkát, a közgazdásznak
és a műszakisnak pedig inkább magánvállalkozónál felelne meg.
A megkérdezettek többsége általában mégis az állami munkahelyeket preferálja247, habár
elmondják mindkettőnek az előnyét és hátrányát is. Jobb elhelyezkedni állami cégnél amiatt,
mert biztonságosabb, „hogy sokkal nyugodtabb, mert hát egy privát cégnél dolgozni - azt így
tapasztalatból tudom mondani, hogy stresszes – de hát azért mert, hogy a főnök
elvárásai…”248 „Amikor az iskolában dolgoztam, tehát állami munkahelyen, nyugodtabb
voltam, itt a magáncégben minden egyes nap ki kell harcolnom, érdemelnem, hogy holnap is
jöhessek dolgozni.249” A 25 éves műszaki-mérnök, aki másoddiplomásként közgazdasági
hallgató, nem volt még munkaviszonyban, de mások tapasztalatai alapján nyilatkozott arra a
kérdésre, hogy hol dolgozna szívesebben: „Állami cégnél, mert ott biztosabb a munkahely. A
magáncégek mindent megcsináltatnak veled, de vigyáznak arra, hogy ne nőj a fejére. Ha
saját magam alkalmaznám, akkor szóba jöhet magáncég is.” A Tanítóképzőt diplomázott 29
éves lány dolgozott már civil szervezetnél, állami és magáncégnél is. Véleménye szerint: „Az
állami cégek valamennyivel nagyobb biztonságot nyújtanak, bár ez sem garancia. Az állami
intézmények a nagy létszámok miatt olykor áttekinthetetlen vezetési struktúrával rendelkeznek,
ami megnehezíti a hatékony munkavégzést. A magáncégeknél ez ugyani nincs jelen, hellyelközzel lehet tudni, hogy kinek mi a feladata, azonban sokkal inkább veszélyeztetettek a
megmaradást illetően.” Az újságíróként dolgozó tanítóképzőt fejezett lány szerint szintén, az
állami munka biztos, de a magáncég jobban fizet túlzott elvárásokkal. „Az állami vállalatok
bejelentik a munkásokat, ilyen szempontból biztonságosabb. Viszont a tapasztalatok azt
mutatják, kisebb a fizetés, mint a magáncégnél. Magáncégnél meg kell felelni az
elvárásoknak, s aki ezt nem tudja, nem tud alkalmazkodni, annak nem való a magánvállalat.”
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Hasonló eredményekhez jutott, Szlávity Ágnes: Magyar értelmiségi fiatalok munkaerő-piaci meglátásai
(2005), Közérzeti barangoló, Műhely és előadás-tanulmányok, (szerk. Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa),
kiadó a Magyarságkutató Tudományos Társaság, 11. kötet, Szabadka.
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Topolyai közgazdászlány, aki korábban egy magáncégnél dolgozott, majd állami felsőoktatási
intézményekben.
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29 éves közgazdász, aki jelenleg egy magáncégként működő vámügyintézésnél dolgozik.
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Nem minden állami cég biztonságos, ugyanis, az intézmények átalakulása miatt ott is vannak
tömeges elbocsátások. A fiataloknak nem volt még alkalmuk ezt megtapasztalni, ugyanis az
állami intézmények leggyakrabban a nyugdíj előtt álló munkásait bocsátja el, utólag befizetve
részükre a hiányzó munkaévekre is a nyugdíjalapot. A fiatalok csak annyit tapasztalnak ebből,
hogy jobb híján valahol el kell kezdeni dolgozni250: „Állami munkahelyem van, előny, hogy
határozatlan időre felvettek. Hátrány: alacsony, rendszertelen fizetés.” Az informatikuskönyvtáros fiú állami munkahelyen dolgozik. Az első munkahelye egy számítógépes
üzletben/játékteremben volt, ahol rendszergazda/eladóként tevékenykedett. Véleményét
hosszasan és szubjektívan taglalta. „Rövidtávon mindenképp állami szervezetnél. Tekintve,
hogy itt lazább a munkafegyelem, több a szabadnap, na meg persze a nálunk világrekordotdöntögető állami ünnepek száma, viszont a privatizációval nagyon sok állami munkahely
privát kézbe került, így ma már keveseknek adatik meg az állami helyen való munkalehetőség.
Másrészről viszont a privát helyeknél jobbak az előrelépési lehetőségek - persze ehhez a
munkás részéről is megfelelő hozzáállás szükséges, aki nem azon töri a fejét, hogy hogyan
rövidítse meg a munkáltatóját, hanem azon, hogy hogyan végezze minél jobban,
szakszerűbben a munkáját - csak az ilyen munkások ritkák, mint a fehér holló és a szakmai
továbbfejlődés lehetősége. Persze az is ide tartozik, hogy a legtöbb privát úgy használja ki a
munkásait, ahogy csak tudja kevés szabadnap, meg nem fizetett túlórák, a munkások jogainak
sárba tiprása stb.”
Legtöbb fiatalnak az a véleménye, hogy „könnyebb” állami alkalmazottnak lenni. Másoknak
rosszabb a tapasztalatuk, szerintük nincs biztonságos, sem pedig tökéletes munkahely. A
marketing-menedzser szakon végzett fiú, jelenleg újságíró mondta: „Mindenhol bizonytalan
ma már a munkahely Az állami szektor gazdasági szférájában bizonytalanabbak, mint a
közigazgatásban.
Ott
talán
a
biztosabb:
önkormányzatban,
bíróságon,
Elektrovojvodinában251. A fiatalok ambícióiknak köszönve átlátják a munkerőpiaci keresletet:
A magánszektor gyakran próbál manipulálni a munkásaival, nagy az elbocsátás, a
munkaerőcsere, viszont a külföldi cégeknél nagyon jó lehetőségeket lehet kihasználni. Itt a
magasabb fizetésekre gondolok.”
Összegezve, az állami munkahely előnyei: garantált jövedelem, biztonságosabb a munkahely
megtartása. Negatívumai viszont, hogy magas keresetnövekedésre nincs lehetőség,
rendszertelen a fizetés, kevés a munkahely üresedés, nehezen lehet fejlődni. A magáncégnél
lévő munkahely előnyei: „mivel a pénzszerzés (a profit) a cél mindenekelőtt, ezért a
megfelelően motivált munkavállaló minden tudását, kreativitását beveti, hogy pénzt keressen
a cégnek, ezt váltja ki a többi munkavállaló/munkát kereső, azaz a konkurencia veszélye is –
jól kell teljesíteni. Lehetőség van kimagaslóan jó teljesítmény – és korrekt munkáltató –
esetén az anyagi elismerésre is. Negatívum a magáncégnél, hogy a munkáltató gyakran
visszaél a helyzetével, hisz tudja, sok a munkanélküli, így gyakran előfordul, hogy sokkal
többet dolgoztatja a munkavállalót ugyanazért a fizetésért. A munkavállaló pedig munkája
megtartása érdekében vállalja a plusz-munkát, a túlórát. Csak a minimális, a törvényileg előírt
juttatásokat biztosítják. Nem mindig a végzettségének megfelelő munkát végzi a dolgozó.
Az állami szektorban a főnök elvárásai különböznek a magán munkaadótól
A.) A fiataloknak úgy tűnik nehéz eleget tenni a munkahelyi elvárásoknak: „Állami
szektorban gyakran azt nézik, hogy a megbízható emberük kerüljön a megüresedett
250
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Műszaki végzettségű, bánsági falun élő anyakönyvvezető-nő
Elektromos áramot szolgáltató állami monopol vállalat
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munkahelyre, még a magántulajdonban lévő cégeknél nagyon magasra emelik a mércét, pl. 25
életév befejezett egyetem egy világnyelv, de a kettő sem rossz, gépkocsi vezetői jogosítvány,
számítógépes ismeretek, néhol még saját autót is kérnek, és mindezek után néhol többéves
tapasztalatot. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Szerbiában, átlagban 8 évig járnak
egyetemre az emberek tehát 27-28 évesen végeznek a férfiak…”- nyilatkozta a szabadkai
vámügynökségen (magáncég) dolgozó közgazdász fiú. „Állami szektorban leginkább még
mindig a sógor-koma-jóbarát elv érvényesül.” Hasonló véleményen van még néhány fiatal:
„Az államinál egyrészt a személyes kapcsolatok számítanak.252” „Hát jobb esetbe a
szakképesítés alapján, habár nagyon sok pletyka terjeng arról, hogy az ilyen sógor-komajóbarát az mindig előnyben van, én nem mondom, hogy ez nem igaz, biztos, hogy van benne
valami igazság az itteni mentalitást ismerve... az én esetembe tényleg a szaktudás volt a
mérvadó. Voltunk hatan jelentkezők, és tényleg nem volt protekcióm és mellettem
döntöttek.253” „Állami szektorban már nézik a papírt, tehát a diploma alapján, meg ha van, aki
beprotezsáljon254.”
B.) A magánszektorban a munkaadó elvárásai mások:
A magyarkanizsai állami könyvtárban dolgozó informatikus korábban magáncégnél
dolgozott: „Magánszektorban leginkább az számít, hogy a munkás pontos és jó munkát
végezzen, zokszó nélkül tűrje a túlórákat, és nem árt, ha némi kreativitással is hozzá tud
járulni az adott cég felvirágoztatásához. Persze az már más dolog, hogy a munkaadó valóban
megbecsüli-e az ilyen munkást, vagy természetesnek veszi.” „Legyen felsőfokú végzettsége,
ismerje az államnyelvet és idegen nyelveket - az angolt mindenképpen, azt is felsőfokon, a
számítógép ismeretei legalább felhasználói szinten legyenek, legyen fiatal, de ugyanakkor
legyen több éves tapasztalata, legyen hajtási engedélye, kommunikatív, kreatív személy
legyen, aki szorgalmas, szó nélkül túlórázik megfelelő javadalmazás nélkül, legyenek
javaslatai, önálló kezdeményezései. Mindezért ne igényeljen túl sok jövedelmet.”
„Magánszektorban kell a szakmai hozzáértés, rátermettség, terhelhetőség, önálló
munkavégzés.255” „Szerintem az egyik, amit néz, a szakmai tapasztalat, a másik pedig, amit
egy magánvállalkozó figyelembe vesz, hogy mennyire tudja saját képére formálni a
munkatársakat. (beosztottat)” Volt, aki a magánszektorban diszkriminációt fedezett fel: „Egy
csomó helyen elsősorban a szakmaiasság a szempont, továbbá, hogy az illetőnek legyenek
víziói, jövőképe. Másfelől meg még mindig sok helyen diszkrimináció jelenik meg a családot
vállalni akaró nőkkel szembe.”256
A vállalkozó szellem
A fiatalok átlátják az ország, régió kedvezőtlen helyzetét. Ők gyermek- és
kamaszkorukat háború és válságok fergetegében élték meg. A borúlátás a korábbi
kutatások alapján hullámzó; tudni kell, hogy az interjúkészítés idején hirdette meg a
parlament az előrehozott rendkívüli választásokat Szerbiában, egy általános
reformelégedetlenség miatt. Az Európai Uniós csatlakozás kilátásai a fiatalok számára
túl távolinak tűnnek, ők pedig türelmetlenek.257 Legtöbb fiatal véleménye szerint a
gazdasági fellendülést egy politikai stabilitás kell, hogy megelőzze. A vajdasági friss
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Tanítóképzőt végzett újságírólány véleménye, aki Szabadkán dolgozik
Temerini festőművész szavai, aki többszöri próbálkozás után remélhetőleg iskolában dolgozik.
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A Tartományi Kisebbségügyi Titkárság informatikusa, aki nem dolgozott magáncégnél.
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A szabadkai pszichológus véleménye, aki nem dolgozott még magánvállalkozónál, hanem óvodában,
gimnáziumban és szociális intézetben.
257 Lásd az „Evropska orjentacija građana Srbije“ empirikus kutatás eredményeit 2006 szeptemberében, a
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diplomások körében ez a kérdés több szempontból közelíthető. Egyrészt a megkérdezettek
véleményt mondtak az egész ország helyzetéről, majd a Vajdaság Tartomány esélyeiről, de
valójában legtöbbet kistérségük, vagy lakóhelyük esélyeivel foglalkoztak. Nem sok
optimizmus cseng a szavaikból, de nem adják fel, hisznek a pozitív változásokban, a
jövőépítésben. Végül, a fiatalok nyilatkoztak a vállalkozási hajlamukról is.
A.) Az ország helyzete
A közgazdász diplomával rendelkező jelenleg médiaházban dolgozó lány reálisan fejtegeti ezt
a problémát: „Kissé borúlátó vagyok. Ha azt szeretnénk, hogy a térségünk gazdasága
fejlődjön, először a politikai-szabályozási környezeten kellene javítani, változtatni. Az állandó
politikai bizonytalanság visszaveti a fejlődést. Ugyanakkor régiónkban gazdaságilag van
potenciál, csak még nem tanultunk meg bánni vele, kihasználni a térségben rejlő előnyöket,
pozitívumokat. Az elmúlt 15 év rányomta bélyegét mindenre körülöttünk, amíg a környező
országok a fejlődés útjára léptek, mi egy helyben toporzékoltunk. A majdani EU
csatlakozástól további fejlődést és lehetőségeket remélek.”
Jól esik megállapítani, hogy a fiatalok többsége reménykedő és úgy gondolja, hogy
fejlődőképes az ország, a régió. A versenytől és a megmérettetéstől sem félnek. „Úgy veszem
észre, hogy pozitív tendenciát mutat az ország iránya. Hát én optimista vagyok.” A
tanítóképzőt végzett lány nem sok gazdasági jelenségről tanult, de újságíróként a véleménye
optimista: „Optimista vagyok, hiszek abban, hogy nemsokára valami történik, fellendül a
gazdasági helyzet. Most nagyon alacsony szinten vagyunk. Mi még nem értünk meg arra,
hogy az EU-ba belépjünk, nem értünk meg, mert a gazdasági helyzetünk sem olyan, és az
ország hozzáállása sem olyan, hogy helyt tudjunk állni, vagy versenyre tudjunk szállni más,
erősebb országokkal az EU-ban.”
Pesszimista vélemény az EU-csatlakozásról a temerini művész fiútól származik: „Hát sok
minden javulni fog az biztos, de akkor is, abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok elégedetlen
ember lesz akkor is. De hát abban sem vagyok teljesen biztos, hogy az EU csatlakozás
egyáltalán be fog következni. Mert ki tudja az EU se áll annyira sziklaszilárd alapokon.
Habár persze nem akarom megkérdőjelezni az EU jövőjét, csak hát nem tudom mennyire érett
Szerbia ahhoz, hogy Európához közelítsen, meg, hogy mennyire fontos Európának Szerbia,
mint stratégiai meg gazdasági partner, mivel tudjuk, hogy az országunkban a gazdaság az
szinte semmi. Az ipar az nagyon nulla, szinte nincs is. Esetleg a textilipar az, ami valamivel
kecsegtet.”
Egy temerini fiatal orvos véleménye: „Az az igazság, hogy politikával legkevesebbet
foglalkozok és legkevésbé... most mondjam azt, hogy legkevésbé érdekel.... legkevésbé tudja
lekötni a figyelmem ez a téma. Tudom is, hogy ez nem jó, meg igen is, hogy kellene, hogy
érdekeljen, mert ugye a jövőmről van szó, de... és ezért valahogy… nem is kísérem. Viszont
egyelőre a gazdasági helyzet javulását abban látnám, hogy Szerbia is, mint a többi ország,
mint Európa része, csatlakozna az Európai Unióhoz, és esetleg akkor valami kis segéllyel
valami kis fellendülés, mert úgy érzem, hogy saját magától nem tudna fellendülni, tehát
kellene egy kis lökés, és akkor utána... Meg úgy az emberek fölfogásának is a megváltozása,
és akkor... De hát még egyes politikai konfliktusokat nem oldanak meg, addig nem is
kaphatunk segélyt, meg erről nem is beszélhetünk. Lehet, hogy még egyszer sikerülni fog, de
ez még nagyon távoli.”
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Az összesített elemzés során felfedhető, hogy a határmentén, a tömbmagyarság között élő
fiataloknak enyhén derűlátóbbak, míg a falun és a szórványban élők borúlátóbbak az EU
csatlakozás, valamint az ország jövője kapcsán.
B.) Vajdaság Tartomány autonómiájáért többen kiállnak, - egy-két vélemény közülük: A
temerini közgazdász, aki jelenleg munka nélkül és egyedül él így vélekedik: „Hát attól függ,
hogy-hogy alakulnak a helyzetek, végül is Vajdaság egy picit úgy érzem, hogy-hogy hátrányba
van és adottságai szempontjából lehetne-lehetne jobb helyen is. Tehát úgy érzem, hogy az
ország visszahúzza, jobb helyen is lehetne.”- nyilatkozta a közgazdász képesítésű családos
anya Szabadkáról. A Tartományi Kisebbségi Titkárság informatikusa így nyilatkozott:
„Vajdaságnak kulcsfontosságú szerepe van úgy a csatlakozásnál, mint a régió fejlődésében.
Egyrészt az uniós határ közelsége miatt, Magyarország és a hamarosan csatlakozó Románia
közelsége miatt, és főleg a gazdasági szerepe. Hát ebből a szempontból csak optimisták
lehetünk, és hát reméljük, hogy az új alkotmány meghozásával kedvezőbb szerepekhez
jutunk.”
A fiatalok regionális tudata viszonylag erős; beigazolódtak a korábbi ifjúságkutatások258
eredményei a térségben, ami szerint a magyar fiatalok nem identifikálódnak az egész ország,
Szerbia érdekeivel, hanem legtöbbször életterükként, szülőföldjükként Vajdaságot nevezik
meg.
C.) A kistérség sorsa is foglalkoztatja a fiatal diplomásokat. Némelyikből erős
lokálpatriotizmus beszél. Arra a kérdésre, hogy milyenek a kilátások az EU csatlakozást
követően, ilyen válaszokat kaptunk: „Remélem, hogy Szabadka is hasonló helyzetbe kerül
mind amilyenben Sopron volt, Magyarország EU-s csatlakozása előtt. Gondolom és remélem,
hogy Szabadka „virágozni fog” tudni Szerbia EU-s csatlakozásáig.”- fejtegette a 29 éves
közgazdász a vámügynökségről, majd így folytatta: „Szabadkai húzóágak közé sorolnám az
élelmiszeripart, textilipart, építőipart, fémfeldolgozó- ipart, villamos ipart, informatikai és
más szolgáltatásokat nyújtó ágazatokat valamint a mezőgazdaságot. Legnagyobb visszahúzó
ágazat a vegyipar és talán az állami húsfeldolgozó vállalat...”
„Mármint a régió és a település... Hát Vajdaságnak kulcsfontosságú szerepe van úgy a
csatlakozásnál, mint a régió fejlődésében. Egyrészt az uniós határ közelsége miatt,
Magyarország és a hamarosan csatlakozó Románia közelsége miatt, és főleg a gazdasági
szerepe. Hát ebből a szempontból csak optimisták lehetünk, és hát reméljük, hogy az új
alkotmány meghozásával kedvezőbb szerepekhez jutunk. Amiben szeretnék optimista lenni,
csak nem tudom, hogy szabad-e (nevet), merjek-e…”
A régióban felfedhető gazdasági húzóágazatokról megoszlik a vélemény. A városban élő
fiatalok a szolgáltatásokat választják, míg a falun és kisvárosban élők inkább a
mezőgazdaság és a feldolgozóipar lehetőségeit látják. Mindenki abban megegyezik, hogy
külföldi- és befektető tőke nélkül nem lehetséges a gazdasági fellendülés, sem pedig új
munkahelyek. A közgazdász fiú véleménye határozottnak tűnik, de álláspontját nem igen
magyarázta el: „Régiómban húzóágazat nincsen... Addig, míg nem jön be a külföldi tőke nincs
ami felhúzza.” „A szolgáltatások piaca napjainkban jelentőséggel bír. Térségünk adottságai
alapján a mezőgazdaságra és az ehhez kapcsolódó iparra kellene nagyobb hangsúlyt
258 Lásd a Mozaik 2001 nemzetközi ifjúságkutatás eredményeit: Mozaik 2001- Gyorsjelentés, Vajdaság, a
Magyar fiatalok a Kárpát-medencében című tanulmánykötetben, kiadó: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest,
2002.
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fektetnünk. Kevés a zöldmezős beruházás, ehhez nem rendelkezünk megfelelő anyagi háttérrel.
A külföldi befektetők számára viszont nem vagyunk eléggé vonzóak (ehhez előbb stabilizálni,
kiszámíthatóvá kellene tennünk a politikai-szabályozási környezetet, kedvezményeket kellene
nyújtanunk ahhoz, hogy ide fektessenek be, itt létesítsenek telephelyet, képezni kell az
embereket a valós igényeknek megfelelően,...). Kevés új munkahely alakul, inkább a
munkahelyek megszűntetése a jellemző. Átlagon aluli bérek főként a magánszférában
jellemzőek. A nehézipar összeomlott. A mezőgazdasági szféra is gondokkal küzd.”
Városban élő fiatal véleménye: „Szabadkai húzóágak közé sorolnám az élelmiszeripart,
textilipart, építőipart, fémfeldolgozó- ipart, villamos ipart, informatikai és más
szolgáltatásokat nyújtó ágazatokat valamint a mezőgazdaságot. Legnagyobb visszahúzó
ágazat a vegyipar és talán az állami húsfeldolgozó vállalat.”
A kisvárosban és a határmentén élő műszaki végzettségű fiú szerint: „Kanizsa a fejlődő,
aránylag jól kiépített községek közé tartozik a többi vajdasági községhez hasonlítva. Nagy
lehetőségek vannak a pályázati lehetőségekben, csak tudni kell megragadni őket, az
inkubátor-házak megépítésében, ipari parkok létesítésében. Persze, itt is nagy a
munkanélküliség, aminek a leküzdése még várat magára. Nagyon nagy segítség lenne
(községi, országos szinten) a külföldi befektetők idecsalogatása, azonban ehhez szükségünk
van az EU-ra. Na meg persze egy stabil politikai helyzetre” Ugyanabból a városkából a másik
fiú húzóágnak tekinti: „…mezőgazdaság, turizmus, varroda, kisvállalkozások…
Húzóágazatok lehetnek az építőipar. Én tudom, hogy Kanizsának akkor jó, ha sokat
építkeznek, nálunk van a cserépgyár… Átlagon aluli bérek és megélhetőség van a
mezőgazdaságban. Ott ki kell találni valamit: jó piacot, feldolgozást…”
Faluból származó fiatalok véleménye a térségfejlesztésről: A palicsi tanítóképzős fiatal anya
szerint: „…nagyon sok gyárat leállítottak, az elmúlt időszakban nagyon sokan kaptak
felmondást, és főleg mezőgazdasági létesítmények semmisültek meg, holott ez a vidék a
mezőgazdaságból él, a mezőgazdaságon belül nagy lehetőségek vannak (például biotermelés).
Nagyon jó ez a terület a különféle növényi kultúrák termesztésére, amit nem tudunk
kihasználni. Lehetne gazdasági húzóágazat a mezőgazdaság és annak különféle ágazatai, de
annyira tönkretették, és még mindig annyira őbelőlük él az ország, hogy nehéz lesz
újraindítani, fellendíteni.” A bánsági eldugott falu anyakönyvezető-nője borúlátó: „Falum és
a szomszédos falu területén működik két erős mezőgazdasági szövetkezet. Főleg ezek
biztosítanak munkát a lakosságnak. Új munkahelyek létesítésére nincs sok kilátás.” A
szórványban élő fiatal reménykedik, hogy a valamikori vállalatok még lábra állhatnak: „Hát
pillanatnyilag Temerin példáján a textil-ipart mondanám (húzóágnak), mivel, hogy itten két
textilüzem is volt, amit fölszámoltak, és nagyon sok varrónő és ottani szakmabeli munkahely
nélkül maradt. Ők régebben a külföldi piacra dolgoztak, és most mi is a külföldi piacról
szállítsuk be a textilt! …pillanatnyilag tudom, hogy sose volt valami jól fizetett ágazat, ami a
textil-ipart illeti, de látok benne jövőt.”
D.) Vállalkozási hajlam
A fiatal válaszadók erre a kérdésre, két részre oszlottak, a vállalkozást támogatókra és azokra,
akik ezt képtelennek tartották, elsősorban alaptőke hiány miatt. Az igen válaszok a
vállalkozás mellett így szóltak: „Igen, tervezem, hogy saját vállalkozást indítsak. Nagyon
tisztelem a vállalkozókat és felnézek rájuk, különösen azokra, akik nem örökölték a
vállalkozásukat, hanem maguk indították. Tudom, hogy nagyon nehéz, mert a barátaim között
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több vállalkozó is van, de ott az a tudat is, hogy az ember magának dolgozik.259” Ami pedig
szükséges egy vállalkozáshoz: „Kapcsolati-, pénz-, tőke, kitartás, megalkuvás, a többségi
nemzettel való kapcsolattartás, megfelelő politikai helyezkedés.”- mondja a fiatal közgazdász,
aki már szüleivel bele is vágott a vállalkozásba. A mérnök fiú, aki most közgazdaságin is
tanul, szeretne erőt meríteni: „Vállalkozásfejlesztési képzéseken vennék részt szívesen.”
A siker kulcsa…
A fiatalok szerint260 a sikerhez az életben viszonylag sok tényező szükséges, de ők le tudják
bontani e feltételeket mindössze néhány kulcsfontosságú elemre:
Találékonyság - „Komolyra fordítva a szót, az lesz a sikeres, aki bármilyen nehéz helyzetbe
kerül is megpróbálja feltalálni magát, és addig küzd, amíg meg nem valósítja az elképzelésit,
legyenek bármilyen nagyok is az akadályok. Értelemszerűen ezek az emberek bármilyen
országban, bármilyen gazdasági helyzetben fel fogják magukat találni. Mindazonáltal nem
ártanak a jó kapcsolatok, a merészség, az önbizalom és egy csipetnyi szerencse.”
Kitartás -”szakmai stabilitás” – „A sikeres ember az, aki jól érzi magát a bőrében és észre
tudja venni a boldogságot. Kitartás kell a boldoguláshoz, egészség és nem feltétlenül pénz.
Érzelmi, szakmai stabilitás, egyfajta létbizonyosság. Kellenek ehhez kommunikációs
csatornák, továbbá állandó aktivitás az életben, szakmában.”
Szorgalom – ”A sikerességet, véleményem szerint, sajnos ma a média határozza meg. Ha
bekerülünk a nyuszis magazinba, akkor sikeresek vagyunk? Igen, mondják a pletykalapok.
Akkor mi értelme van évtizedeket szorgalmasan dolgozni? Ezt ma már kevés ember elé
állíthatjuk tetszetős és követendő példaképként.”
Sikeres karrier – „Lehet valaki akkor is sikeres, ha hivatásában eléri a csúcsot, ha meg tudja
valósítani azt, amit szakmai szempontból eltervezett és még annál is többet. Lehet valaki
sikeres a hobbijában pl. kiváló versmondó, sportoló, festő,.... És lehet sikeres az ember a
családban is jó családanya, édesapa.”- mondja a közgazdász végzettségű médiaközpontban
dolgozó lány.
Hírnév – „Az átlagember számára az a sikeres, aki ismert, és aki sok pénzt keres.”
Szerencse – „Sikeres ember az, akinek szerencséje van az életben. Szerencse kell, hogy
tanulmányaidat úgy fejezd be, ahogy szeretnéd, hogy olyan kapcsolatokat alakíts ki magad
körül, amilyeneket te szeretnél, és akkor lesz valaki sikeres, ha azt csinálja, ott és akkor, ami
neki a legjobban megfelel. De a siker az nem pusztán anyagiakon múlik, habár anyagi
vonzata is van, ám valaki azért lesz sikeres, mert azt csinálja, amit szeret…”
Egy adott környezet - Az országban, régióban, településeken is kell egy adag szerencse:
ötletek, pénz, lehetőség. Fel kell ismerni, hogy milyen lehetőségek rejlenek azon a
településen. Olyan ember tud azonban csak boldogulni, aki ott jól érzi magát. Ehhez fűzi
hozzá a kisfaluban élő anyakönyvvezető-nő: „Háttár kell. Szülői, családi vagy más környezeti
háttér az elinduláshoz. Sajnos úgy látom, hogy a politikai háttér is mind fontosabbá válik.”
Vállalkozás – „Ebben a sorrendben: kezdőtőke, szakmai hozzáértés, üzleti érzék, szerencse.”foglalta össze a műszaki főiskolát végzett kanizsai fiú, akitől nincs távol a vállalkozási
hajlam.
Pénz – „A sikeres ember fogalma relatív. Többféle szempontból lehet sikeres egy ember.
Van, aki a pénzzel méri. Minél többet keres, annál sikeresebb.”
2. A (karrier)migrációt befolyásoló tényezők
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Műszaki informatikus fiú gondolatmenete.
Ebben a kérdésben érdemes odafigyelni a fókuszcsoportok vitájára.

157

Az elmúlt háborús és gazdasági krízissel teli másfél évtizedben a vajdasági fiatalok tömeges
migráció hullámban találták magukat. A térségben mi sarkall migrációra? A migráció
motívumait Vajdaságban így indokolják a fiatalok:
HÁBORÚ ÉS BIZONYTALANSÁG – Legtöbb fiatal kamaszként élte meg a délszláv
háborút. „Sokan kényszerből mennek el, ez alatt azt értem, hogy látták a szüleiket, amint azok
átszenvedték a 90-es éveket, amint azok a puszta túléléssel voltak elfoglalva. Ezért ők egy
nyugodtabb, kiszámíthatóbb holnappal rendelkező társadalmat keresnek és választanak.”
„Tapasztalataim szerint legtöbben a háború és a bombázások miatt mentek el, illetve az ebből
eredő bizonytalanság miatt, ma már nekem úgy tűnik, mintha ez egyfajta divat lenne. Aki
visszajött az azért tette, mert ott se kapott megfelelő munkát, nem találta fel magát. Azt nem
lehet általánosítani, hogy az emigráltaknak jobb lenne! Embere válogatja, hogy kinek a
jobb.” „Egy kedves ismerősömet behívták tartalékosnak a 90-es évek elején. Mivel nem akart
egy olyan háborúban részt venni, amelyhez semmi köze, így úgy döntött, hogy még az éjszaka
átszökik Magyarországra. Azóta már Németországba él és nem áll szándékába hazajönni.”
KILÁTÁSTALAN ÉLET A SZÜLŐFÖLDÖN – Az egyetemi évek után a fiatalokat
bizonytalan és kilátástalan jövő várta: „Háború, nyomor, munkanélküliség… A fiatalok a
lehetőségek hiánya miatt. Sokan egyetemre mennek, majd nem jönnek vissza.” „Azért
vándorolnak ki, mert úgy látják, itthon kilátástalanabb az élet, mert külföldön jobb
lehetőségeik vannak, többet kereshetnek. Ha nincsenek nyelvi korlátaik, ismernek idegen
nyelvet, sőt nyelveket és nem kötik ide különösebben szoros szálak, kivándorolnak. Gyakran
nem találják a helyüket az „idegenben” és végül hazatérnek.” Egy másik esetben a
kilátástalan jövő (itthon) okozta emigráció a tanulást és a karriert fonta egybe külföldön: „Egy
másik (hölgy) ismerősöm (óvónői képzettséggel) a háború elől menekült ki Hollandiába. A
holland nyelv elsajátítása után beiratkozott az egyetemre, amit időre(!) be is fejezett, majd
tanítani kezdett. Néhány év után az élete úgy alakult, hogy megismerkedett egy svéd
fiatalemberrel. Hamarosan Svédországba költözött, ahol nemrég született meg a kisfia.
Nyelvtudásának (magyar, szerb, angol, német, holland) köszönhetően itt is nagyszerű
munkalehetőségeket ajánlanak neki.”
VÁLLALKOZÁSLEHETŐSÉG KÜLFÖLDÖN – Az ifjak szülei valamikor, a viszonylag
nyitott Titói Jugoszláviából sokat utaztak külföldre. A vendégmunkás státussal sokszor együtt
járt a vállalkozási lehetőség is, amikor a külföldön megspórolt pénzzel itthon kisiparosi
műhelyt, vagy akár éttermet, kiskereskedelmi boltot nyitottak. A fiatalok már nem mernek
itthon befektetésbe kezdeni. Legszívesebben külföldön próbálkoznának. Lássuk az erről szóló
véleményeket: „Vannak, akik csak néhány évig vállalnak munkát külföldön, hogy
„összeszedjék” magukat, majd hazatérnek és saját vállalkozásba kezdenek. Tapasztalataim
szerint, ha le is telepednek külföldön, nyugdíjas korukra visszatérnek (az ottani nyugdíjukból
idehaza vígan élik öreg napjaikat).” A megkérdezettek szerint külföldre vállalkozni az megy,
aki magával viheti a kezdőtőkéjét: „Érdekes, hogy aki kivándorol az leginkább anyagi okokra
hivatkozik, de ugyanakkor ezek az emberek a gazdagabb réteghez tartoznak, azok, akik
megengedhetik maguknak, ill. van pénzük, hogy kitelepüljenek. Azok, akik a máról holnapra
élnek nem tudnak Magyarországon még ott-tartózkodási engedélyt sem kapni”.
MAGASABB ÉLETSZÍNVONAL/KERESET – „Ha arra gondolok, hogy egy olyan
képzettségű és képességű ember, mint én, külföldön hogyan, milyen anyagi körülmények
között él, azt kell mondanom, hogy itthon sokkal nehezebb boldogulni.” „Elégedetlenség.
Anyagilag nem díjazzák annyira idehaza a tudását és a szorgalmát, mint külföldön. Van egy
ismerősöm, aki programozó. Idehaza egy magáncégnél dolgozott, ahol alig keresett valamivel
többet az átlagosnál, míg Németországban hasonló munkahelyen ennek sokkal többszörösét
kapja. Feltétel volt az angol nyelv ismerete. Feleségét később ismerte meg idehaza járva, és
miután összeházasodtak, a feleségét is vitte magával. Gyermekük már Németországban
született.” Egy másik eset: „Egyik ismerősöm egy lengyelországi lánnyal ismerkedett meg az
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interneten. A hosszú ideig tartó levelezést néhány találkozás, majd házasság követte. A fiú
költözött ki a lányhoz Lengyelországba. A nyelvtudásának (magyar, szerb, angol, illetve most
már talán a lengyel is) és a számítástechnikai ismeretének (azt hiszem számítógép technikusi
végzettsége van a srácnak) köszönhetően nagyszerűn feltalálta magát, a fizetése 800-900 euró
körül van (lengyel felesége ennek a felét keresi!) és ez az összeg csak emelkedni fog.”
ROSSZ GADASÁGI HELYZET - „Az embereket riasztja az agresszió, meg a háború, meg a
gyűlölet. Tehát legtöbben azért mentek el. Aztán sokan azért, a gazdasági helyzet miatt
mentek el. Aztán ahol gyerek is van vagy akartak gyereket, ott azért mentek el, mert a
gyereknek akartak egy biztos jövőt…” Ha egyszerre hat a toloncoló erő/szegénység és a húzó
erő/külföldi rokon támogatása, akkor az elköltözés biztosan beindul: „A fent említett okok
miatt, elmennek, mert kell a pénz. Sokan vannak már kint Amerikától, Ausztráliáig, meg
Magyarországon is. Ha a rokon, vagy ismerős bíztatja mindenki elmegy…”
MUNKALEHETŐSÉG – A külföldi munkavállalás motívuma az egyik legfontosabb, amikor
elindulnak a fiatalok. „Külföldön kaptak munkát, az elmentek jobban boldogulnak. Nincs
visszajött ismerősöm. Mindenki maradt, ha tehette. Mire jöjjön haza?” A megfelelő munka
lehetősége azonban nem mindig adott. „Az iskolát itt fejezték be, viszont úgy érzik, hogy itt
nem találnak olyan munkát és ezért szeretnének, úgy gondolják, hogy Magyarországon több
lehetőség van és majd ott megpróbálnak munkát találni – most az sem sikerült még nekik, de
hát ez ilyen, hogy sokan abban bíznak, hogy majd a máshol biztos jobb, majd a máshol biztos
több lehetőségem lesz. “
BIZONYTALAN LÉT ITTHON – A fiataloknál toloncoló erőként jelentkezik a definiálatlan
létbizonytalanság, a társadalom erkölcsi krízise. „Egyéni döntések voltak a kivándorlások, sok
esetben az elmentek az életüket féltették vagy pedig nem akartak asszisztálni egy őrültséghez.
Bizonyára nehéz egy idegen országba gyökeret engedni, sokaknak ez nem is sikerült, illetve
nem tartósan rendezkedtek be egy másik országba. A boldogulás nem az itt-maradástól vagy
az elmeneteltől függ, sokkal inkább az egyén hozzáállásától.”
TANULÁS – Évenként több mint félszáz vajdasági egyetemista felvételizik a magyarországi
karokon. Becslések szerint körülbelül hétszáz egyetemista tanul az anyaországban261, vagy
ösztöndíjjal, vagy akár tandíjfizetősen, illetve ha van kettős állampolgárságuk, akkor
legtöbbször költségtérítésen. „Igen, tudok ilyen esetről, és éppen azért mondtam, mert nagyon
sokan elmennek tanulni, és utána nem találják föl magukat és visszajönnek. Tehát ez mindig
egy rizikóval jár, úgyhogy ezért mondom, hogy akik már ott letelepedtek, meg elkezdtek
dolgozni és nem jöttek vissza az azt jelenti, hogy tehát ott jó nekik, föltalálták magukat. De
nagyon sokan visszajönnek. Mert azért az emberbe többé-kevésbé..., na jó van, akibe erősebb
az a honvágy, az a szülőföld iránti szeretet, valakibe gyöngébb de azért mindenkibe
valamennyire azért jelen van. És azért, tehát akik ottmaradtak, tehát valamit valamiért, azok
ott biztos nagyon föltalálták magukat, akik visszajönnek..., ez minden ember saját maga érzi,
hogy neki mi a legjobb. Valószínűleg az, aki visszajött az ott úgy nem találta föl magát, és
akkor talán próbálkozik itthon, talán ezt érzi, itt érzi magát itthon, itt próbálja magát
föltalálni.” Egy másik fiatal ismerőse tapasztalatáról beszél: „Konkrét eset áll előttem: a
barátnőm elment az általános iskola befejezése után. Ott végezte el a középiskolát is és az
egyetemet is, majd ezt követően hazajött dolgozni, pedig azt remélte ott fog többet keresni.
Viszont továbbra is ingázik, mert a házastársi kapcsolata Magyarországhoz köti. Most
mennyire jobb neki?”
Az egyén szakmai, személyes beágyazottsága egy adott környezetbe
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A mintából legtöbb válaszadó friss diplomás az alkalomra vár és vállalna munkát
külföldön. Igazából azonban nem látják a külföldi munkavállalás módját, és nem terveznek
hosszú időre. A válaszadók (külföldi munkavállalása, vagy tartózkodása kapcsán)
hajlandósága alapján három csoportba sorolom a fiatalokat: akiknek komoly migrációs
szándéka van, akik bizonytalanok és az alkalomra várnak, és azok, akik nem akarnak
külföldre menni.
Az első csoportba sorolom azokat, akik a külföldön való munkaesélyre várnak illetve
vágynak. Ők vannak legtöbben, közgazdászok, orvos, informatikus van köztük.
Néhány idézet a válaszok közül: ”Igen. Várok a jó alkalomra…262” „Életem vágya, hogy
kijussak Spanyolországba…” „Nagyon érdekes lenne nyilván, meg nagyon tanulságos is
például Ausztriába, vagy Németországba, vagy Hollandiába elmenni.” „Megfordult már a
fejemben és (úgy…) érdeklődtem is, sőt mondhatom azt is, hogy pályáztam is egy munkára és
kaptam visszajelzést, és akkor utána (így…) közbejöttek családi dolgok, és akkor utána… el se
mentem a meghallgatásra, és akkor ez így abbamaradt.” „Igen. Ha itthon nem javul a
helyzet, nem akarom fecsérelni az időmet.” „Egyelőre még csak Európára gondolok, tehát
Ausztria, Németország.” „Régebben a tanulmányaimból kifolyólag Magyarországra
gondoltam, de most úgy érzem, hogy Magyarország kevésbé vonzó. Vonzónak tartom ilyen
szempontból az ilyen EU-s országokat: Németország, Ausztria esetleg Szlovénia
pillanatnyilag jó gazdasági helyzetben van.” „Hm, nem volt így, konkrét. Én régebben
gondoltam Magyarországra; amikor már együtt voltunk a férjemmel, akkor már távolabb,
akkor távolabbi tájakra gondoltunk.”
A második csoportba sorolom azokat a fiatalokat, akik nem szeretnének mindenáron
külföldön dolgozni, de ha lesz rá esélyük, nem zárkóznak el előle; ehhez társulna az itthoni
munkanélküliség (műszakisok, újságíró, munkanélküliek).
„Szóval ez úgy B-tervben mindig benne van, hogyha úgy adódik, ha adódik valami lehetőség
külföldön, vagy pedig ha úgy alakulna az életkörülményem, hogy a párom, vagy a családból
valaki külföldre szeretne menni, akkor biztos, hogy bevállalnám. Gondolkodás nélkül.”mondja az újságíró lány. A temerini munkanélküli közgazdász döntése: „Ahogy említettem,
nézem az álláshirdetéseket Magyarországon is, konkrétan Szegeden, vagy Baján, Budapestre
nem szeretnék elköltözni.”
Egy műszaki diplomával rendelkező kisvárosi fiatal elzárkózik a külföldön vállalható
munkalehetőségtől. „Nem tervezek külföldön munkát vállalni, sem rövid, sem hosszú távon.”
Néhányan így nyilatkoznak a külföldre való utazás/letelepedés ötletéről: „Nem tervezek
tartósan külföldre utazni vagy máshol letelepedni.” „Nem az-az alap célom. De ha valami
miatt úgy adódna, adódik, hát akkor elmegyek, akkor elmegyek…”
A fiatalok valamennyien elgondolkodtak a külföldre költözés és munkavállalás felett.
Tisztába vannak azzal, hogy mennyi esélyük lehet az EU-ban, vagy más kontinensen
munkát vállalni, vagy letelepedni. Legtöbbnek ismerőse, rokona, vagy szomszédja él és
dolgozik külföldön, akiknek követhette a sorsát. Nagyobb migrációs hajlammal
rendelkeznek azok, akiket egy potenciális célország esetleg be is fogadna: orvos, műszaki
informatikus, programozó, művész, sportoló, újságíró, építőmunkás, szimultán fordító,
főleg a határmenti területekről, ahonnan esetleg heti ingázásban is megoldható a
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Magyarországon, vagy közeli EU-s országban való hosszabb tartózkodás és munkavállalás.
A kivándorlás foglalkoztatja a magányos, de a párkapcsolatban levőket is; sőt a családosok
sem zárták ki kategorikusan a migrálás lehetőségét. Elzárkóznak a külföldre vándorlástól
azok, akik tudják, hogy szakmájukkal nincs esélyük munkát vállalni (pedagógus), vagy
akinek itthon kielégítő munkája van (műszaki végzettség).
A migránsok megítélése
A fiatalok társaságban sokat beszélgetnek a költözködés, külföldre távozás ötletéről,
tapasztalatairól. Természetesen véleményük csoportosítható a pozitív és negatív
állásfoglalások alapján is. A fókuszcsoportban kialakult vita alapján a migrációról kialakított
pozitív vélemények sora a következő:
- Előnyös egy karrierépítésben és a szakmai tapasztalatszerzésben
- Anyagi biztonságot jelenthet, magasabb fizetést
- Jobb munkalehetőséget, alternatívát, jövőképet ad
- Magasabb életszínvonalat jelent
- Változatos munkalehetőségeket nyújt
- Külföldön van továbbképzési lehetőség, szakmai előrehaladás.
Ugyanakkor az elköltözésről negatív vélemény is kialakult, ami sokszor a nyilatkozók
esetében azokat a korlátokat is jelenti, ami miatt nem mennének el külföldre:
- Mindent nulláról kell kezdeni, kockázatos
- Kapcsolati háló és tőke hiánya
- Családszétszakadás
- Nyelvtudás hiánya
- Nem a szakmában kellene elkezdeni dolgozni
- Gyenge a migránsok befogadásának a készsége (pl. kedvezőtlen jogi szabályok) egy
cél-országban
Megfigyelhető, hogy a válaszadók egy része a szakmájához, a másik része a jelenlegi
viszonylagos anyagi biztonságához ragaszkodik; a harmadik csoport pedig a házasok, akik
a család együttmaratását pártolják.
Arra a kérdésre, hogy mit eredményez a migráció általában, a fókuszcsoportban
megoszlottak a pozitív és a negatív vélemények a szerint, hogy mi a végzettségük. A
műszaki és közgazdász szakosok szerint a külföldre költözés elsősorban, kreatív,
innovatív, továbbtanulást biztosít, másodszor, magasabb életszínvonallal jár és végül, ez
miatt kimennének, ha tudnák, hogy megéri. Ugyanezt a csoportot, az, ami visszatartja a
kivándorlástól: a rizikós, bizonytalan jövő (ott se lehet gyorsan meggazdagodni), az hogy
áldozatokat követel, a barátoktól és a családtól való elszakadást, ami miatt gyakori az a
válasz, hogy „Nem vándorlok el, addig, míg biztonságos munkám van”.
A humánszakosok fókuszcsoportjában vitatkozott, a pszichológus, pedagógus, orvos,
hitoktató, szociális munkás. Szerintük, külföldön esélyt kaphatnak a kreatív, innovatív,
továbbtanulásra, lehetőséget, élettapasztalatot nyújt, akkor, amikor a fiatal többre,
magasabb életszínvonalra vágyik, nincs lehetősége itthon munkába állni263. A fiatalok
könnyebben kimennék, ha tudnák, hogy bármikor hazajöhetek, tehát nem szeretnének
mindent elvágni maguk mögött. Volt, aki egyszerűen csak azt, mondta, szeretné látni
263

Logikus választ kaptunk egy munkanélküli pedagógustól: „Inkább tanulok külföldön, mint lopom a napot
itthon”

161

milyen külföldön, ugyanis a mai tizenévesek már az embargó idején nem mehettek
vízummentesen külföldre. Szerbiával szemben ugyanis 1992-óta vannak megszorító
intézkedések (gazdasági zárlat, vízumkötelezettség stb.). Ebben a csoportban azok a
szempontok, amelyek visszatartják őket az elvándorlástól, hasonlóan alakultak, mint a
műszaki végzettségűeknél, azzal hogy hozzáadták még a külföldi munkanélküliség
bizonytalanságát, hiszen nem rendelkeznek presztízsszakmával. A fiatalok elvetették azt
a véleményt, hogy szeretnének gyorsan meggazdagodni.
Azok az interjúalanyok, akik a külföldre vándorolt nemzettársukról pozitívan vélekedtek
ilyen nézeteket vallottak: „Nem ítélem el őket. Bizonyára nem volt könnyű itt hagyni mindent
és egy idegen országba újra kezdeni.” „Jól tették, mivel belföldön nem tudtak megélni. Kell
hozzá bátorság, pénz, meg kapcsolatok”. Van akinek a körében legtöbb Magyarországon
tanuló ismerős volt; ők így nyilatkoztak: „Akik elmentek ki tanulni ott szerintem az a nagy
hiányosságuk, hogy nem tudják a szerbet, vagy mindenképpen valószínűleg elfelejtették és így
már ők nem nagyon tudnak visszajönni.” „Logikusnak tartom, hogy ha valaki külföldre megy
tanulni, akkor az leggyakrabban ott is marad. Hisz ha feltalálja magát, és ott rendezi be az
életét, miért jönne vissza?” „A másik csoportba azok tartoznak, akik nyelvtudással, felsőfokú
végzettséggel mennek ki és helyezkednek el. Véleményem szerint ők azok, akik igazán
feltalálják magukat és – szakmai szempontból – szép esélyeik vannak. (Ehhez persze
hozzátartozik, hogy sok esetben nagyon jól ki tudják használni a magyar és a szerb nyelv
ismeretét).”
A migrációval kapcsolatos tartózkodók csoportja mások kivándorlásáról így vélekedett:
„Bátrak, de nem vagyok benne biztos, hogy boldogabbak, mint én.” „Itt két külön kategóriára
szoktam osztani az embereket. Egyik részük középfokú végzettséggel, jórészt nyelvtudás híján
mennek ki külföldre, ahol aztán különféle gyárakban helyezkednek el jórészt kétkezi munkát
végezve. Ők azok, akik nem igazán találjak fel magukat, és 5, 10, 20 év múlva is ugyanazt a
munkát végzik, házbérben laknak és évente hazajárnak megmutatni a nyugati autójukat, meg
eldicsekedni, hogy milyen szép is az élet külföldön (tudom, ez így nagyon általánosan és kissé
szarkasztikusan hangzik). Szerintem ők azok – még ha nem is ismerik ezt be – akik
melléfognak a kivándorlással. Majd miután nyugdíjba mennek, hazaköltöznek, és itthon élik le
életük utolsó részét. Kár, hogy ekkor már sehova se tartoznak...”
A kivándorlási okok közt fontos szerephez jutnak a munkavállalással kapcsolatos és az anyagi
okok, továbbá a szakmai lehetőségek, és a közérzet feltételezett javulása, a kiszámíthatóbb
életvitel. A vizsgálatunkban résztvevők esetleges kivándorlási tervükben Magyarországot
tekintenék elsődleges célországnak, de vonzó számukra Nyugat-Európa és Ausztrália is. A
külföldre való távozást visszaszorító hatások elsősorban olyan szubjektív, érzelmi, kapcsolati
okokban kereshetők, amelyek egyúttal „megtartó erőkként" is működnek. A megkérdezettek
számára a személyes kötődésnél kevésbé fontosak az objektív akadályok, így a külföldön
fenyegető létbizonytalanság vagy a szigorú bevándorlási politika. A legtöbb fiatal családja,
mégpedig szülei miatt szándékozik továbbra is Szerbiában élni. Ennél jóval kisebb azok
aránya, akik az eddig megélt közösségi kultúrát vagy e vidékhez való ragaszkodásukat,
szeretetüket fejezik ki. Valószínűleg, az egyetemisták nagy része számára a szülőföldön való
maradás, megmaradás a szülő-föld szóban is benne foglalt, gyermekkortól tartó, mély érzelmi
kapcsolatokkal függ össze. A bajban megélt közösségérzés, a tartós egymásrautaltság, egymás
támaszaként való funkcionálás igen szoros köteléket teremthet számukra, amely akár
irracionálisan erős megtartó erőként is működhet.
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Hol szeretnének munkaviszonyt létesíteni, szülőföldjükön-e vagy külföldön? A Vajdaságban
tanuló fiatalok csoportjában ez a döntés a következőképpen alakult: 10,7 százalékánál minden
kétséget kizáróan nyilvánvaló a migrációs szándék. Aggasztóbb, hogy a minta – a
Vajdaságban tanulók! – további 39,6%-a, tehát arányában legnagyobb része jövőterveinek
mérlegelésekor fontolóra veszi a külföldön való munkavállalást, tartós elhelyezkedést.
Összességében tehát 50,3 százalék azok aránya, akik tanulmányaik után valamilyen formában
megpróbálkozhatnak a migrációval. A migrációs szándékot egyértelműen kimondó fiatalok
(10,7%) esetében a külső körülményeknek már csak enyhe befolyása lehet döntésük későbbi
módosítására, viszont a „bizonytalan" 39,6 százalék a körülmények javulása, vagy a külföldi
munkavállalás szigorú korlátozása következtében szülőföldjén marasztalható, megtartható.
Válaszukat a kettős kötődés erős megnyilvánulásának tartjuk, elsősorban az erős „megtartó
erők" ismeretében.
A friss diplomás magyar fiatalok és a többségi fiatalok migrációs modellje
a.) Tanuló-egyetemista; A vajdasági magyar elköltözni vágyó fiatalok kb. 20%-a
Magyarországra gondol migrálni, főleg azok, akik ott szeretnének tanulni. Nekik nincs
jelentős nyelvi akadályuk, sőt legtöbben a minőségi felsőoktatást keresik csakis az
anyanyelvükön. Legtöbben a műszaki, orvosi, természettudományi vagy a bölcsész szakon
vannak. Igyekeznek állami ösztöndíjhoz, vagy hitelhez jutni (becsült számuk félezer). Néhány
száz vajdasági magyar, kettős állampolgárság birtokában, az anyaországi hallgatók, vagy
másoddiplomások sorsát osztja. A szerb egyetemisták nem tanulnak tömegesen
Magyarországon, ők inkább Olaszországot, Portugáliát vagy Hollandiát, esetleg Csehországot
választják az európai országok közül. Az amerikai kontinensen tanulni csak a gazdag szülők
gyermeke tud, vagy az, akinek a specializálását vagy Ph.D. kurzusát megfizeti egy érdekelt
felsőoktatási intézmény, önkormányzat, cég, vagy minisztérium.
b.) Munkavállaló fiatalok (a magyarok és a szerbek egyformán) külföldön az ottani
munkaerőpiac befogadóképességétől és igényeitől függenek. Legtöbben ideiglenes
munkavállalásba kezdenek, amihez ott-tartózkodási engedély kell. A vízumkérelem ez ügyben
senkinek se zökkenőmentes. Külföldre mennek a mérnökök, informatikusok, orvosok, de az
építőmunkások és az újságírók is.
c.) A vállalkozó fiatalok száma nem sok, azok, akik követik szüleiket, vagy rokonaikat,
sikeres vállalkozásba kezdenek, főleg szolgáltatás területén: kereskedelemben,
szállítóvállalatoknál, építészekként. Ezen a területen a magyar fiataloknak a nyelvtudás előnyt
jelent. Ők Magyarország déli régióiban, vagy Budapesten próbálkoznak. A szerb vállalkozó
fiatalok főleg a szláv szomszédos országokban próbálkoznak (Bosznia, Horvátország,
Macedónia, vagy Bulgária).
d.) Az emigráló magyar fiatalok ugyanúgy, mint a szerb kortársaik cél-országként
leggyakrabban az európai országok közül, Németországot, Ausztriát és Svédországot
választották. Újabban Hollandia és Spanyolország iránt is érdeklődnek. Mind gyakoribb a
rokoni/ismerős támogatással történő távozás Kanadába és Ausztráliába (átmenetileg ÚjZélandra).
3. A felnőttoktatási igények háttere
Vajdaságban az első felsőoktatási intézmény és az ott folyó képzés befolyásolja a fiatalok
munkalehetőségeit, döntéseiket a kiegészítő képzések és a továbbtanulás terén. A friss
diplomások véleménye a megszerzett felsőoktatási szaktudásról akkor alakul ki igazán
amikor azt hasznosítani szeretnék. Álláspontjuk néhány dologban nagyon megegyezett,
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bármilyen karrón is diplomáztak. Ilyen például, hogy az egyetem általában elméleti
szinten jó, viszont gyakorlati szinten nem.
Ez a vélemény hangzottak el, például a közgazdásztól: „…elméleti szinten tényleg sok
hasznos dolgot tanultunk, persze azért nem mindenre tud az ember vissza se emlékezni, de…
gyakorlati szinten nagyon kimaradtak dolgok.” Az informatikai hallgatók sem szeretik az
elméleti tananyagot: „Az informatika érdekelt, ezt a szakot választottam. A magyar nyelv miatt
választottam a GDF-t. Többet vártam, mint amit kaptam. Sokszor feltettem magamban a
kérdést: más egyetemek, főiskolák mennyit nyújtanak? De erre választ nem kaptam, ezért nem
tudok összehasonlítást végezni. Mindenesetre több gyakorlatot vártam, sok volt az elmélet,
amit gyakorlatban soha sem tapasztaltunk. Sok vizsgára fel kellett készülni, sok könyvet
átolvasni, megtanulni, aminek nincs értelme. A sok elméletet elfelejtem, mert soha sem láttam,
hogyan működik a gyakorlatban.”
Amit nyújtott a műszaki főiskola: naprakész tankönyvek, érdekes, figyelemfelkeltő
előadásokat, szakmailag elismert, nagyszerű tanárokat, szabad időbeosztást (hétvégi
előadások). Amit nem nyújtott: „igaz, ez a lehetőség csak keveseknek adatik meg, de
nagyszerű lett volna 1-1 szemesztert valamelyik másik (külföldi) főiskolán/egyetemen
eltölteni”, megfelelő szintű angol nyelvtudást. A szabadkai Műszaki főiskolán diplomázottak
véleménye: „A főiskola megadta a szakma 20%-át, a többit a gyakorlat hozza” (utólag).
„Szakmailag megfelelőnek találtam, viszont a gyakorlati ismereteket nem találtam elég jónak,
illetve – szerintem – magasabb színvonalon kellett volna folytatni a gyakorlati képzést.
Tulajdonképp ez inkább csak „kedvcsinálónak” felelt meg. Hangsúlyozom, ez csak a
gyakorlati képzésre vonatkozik. Az elméleti képzést megfelelőnek találtam.”
A szabadkai Közgazdasági kar diplomásai mondták: „Alapdolgokat tudtam hasznosítani, de
nagyon sok minden 5 éves távlatból feleslegesnek tűnik.” Egy másik fiatal szerint:
„Természetesen sok mindent, amit az egyetem alatt tanultam, valószínűleg soha sem fogom a
gyakorlatban hasznosítani. A gyakorlat nem mindig olyan, mint az elmélet – mondják. De az
egyetemen elsajátított tudás bennem van, e nélkül a gyakorlatban sem tudnám olyan könnyen
teljesíteni a felmerülő feladatokat. Ezek az évek olyan alapokat és találékonyságot „adtak”
nekem, amelyek segítenek boldogulni.”
Új dimenziót vetít ki az orvos és a közgazdász nyilatkozata, hiszen a hiányos felsőoktatási
munka egyéb dolgokra is motiválhatott: „Az egyetem meglehetősen sok elméleti tudást…, de
szinte semmi gyakorlati tudást nem nyújtott. Ennek a hiányában fordultam a karon kívüli
lehetőségekhez. Megragadtam minden alkalmat az önismereti csoportmunkához, meg a
terepmunkák végzéséhez.” „Hát a legfontosabb szerintem az, hogy az egyetemen
megtanultunk egy mentalitást, vagy fölvettünk egy mentalitást, megtanultunk tanulni,
megtanultunk foglalkozni, megtanultunk társalogni, megtanultunk emberekkel együtt lenni,
azon kívül, hogy a vizsgákra készülve megkellett tantárgyanként tanulnunk… Hát végül is ezek
– ezek mindenféleképp jót jelentenek a későbbi életben, jó tapasztalatot.”
Kik és miért parkolnak, kivárnak?
Elsősorban azok várakoznak, akik alkalmas munkára vágynak szakmájuknak
megfelelően. Jellemző, azonban, hogy első munkaként „bármit elvállalnának”, mert
később esetleg azt írhatják be munkakereséskor, hogy van szakmai gyakorlatuk.
Időközben legtöbben szülői póttámogatásból élnek. A sikeres parkoló-megoldások: a
fiatalok szívesen tanulnak önképzés formájában és segítséggel is sok mindent,
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érdeklődésük és munkalehetőségük miatt. Dominál a nyelvtanulás, a menedzserképző
kurzus, a számítógép-kezelést azonban legtöbben az iskolában, vagy a barátoktól
tanulják meg, illetve önképzéssel. A szükség parkoló-megoldások a gyermekét megszülő
anya, vagy a munkából kimaradt feleség, aki férjét követve költözött el, felmondva
munkahelyét is. Ugyanakkor, sikeres parkoló-megoldás az az eset, amikor megmarad
egy nem a szakmájának megfelelő munkahelyen, de ott legalább „eltűrik”, hogy
továbbképzésre jár, vagy másoddiplomáját szerzi időközben.
Melyek a presztízsszakmák?
A presztízsszakmákról a vajdasági fiatalok válasza (az interjúkból és a
fókuszcsoportoknál együttvéve) ezt a sorrendet alakította ki: menedzser,
banki/pénzügyes munkák, marketing-, informatikai munkák, programozó, vállalkozó,
közgazdász, képzett könyvelő, ügyvéd, egyetemi tanár, logista, építészmérnök,
szakorvos.
A vita során megállapodtak abban, hogy mely szakmákra van szükség a régióban és
melyek a telitett szakok. Keresett szakmák és húzóágazatok a régióban: közgazdászmenedzser, informatikus, logisztikai szakember, építészmérnök, pénzügyi szakértő,
marketingszakember, reklámszakértő, szakorvos, fogorvos, szimultán fordító,
turisztikai szakember (vendéglátóipar), vállalkozók, építész, szobafestő, kőműves,
textilmunkás.
Nem igényelt szakmák a régióban: pedagógus (főleg óvónő és tanító, nem pedig tanár),
fémmegmunkáló munkás, fodrász, vegyész, gépkocsivezető, kertész bölcsészszakok
(kivéve a pszichológust és az angol nyelvészt), kereskedő-eladó.
4. Hipotézisek
A fiatalok sikerpályájához a megkérdezett mintában legtöbben munkahelyet, esélyeket
és sok-sok lehetőséget kerestek. A megoldások a munkaerőpiacon az 1. fókuszcsoport
véleménye alapján (műszakisok és közgazdászok) azokat a tényezőket tartalmazzák,
amelyek lehetővé teszik az új munkahelyek megnyitását. Ők a sikeresebb és optimistább
fiatal réteghez tartoznak:
- Hazai tőkebefektetés és a kisvállalkozások aktivizálása
- Családi vállalkozások serkentése
- Szolgáltatások minőségének növelése
- Vállalkozási hajlam erősítése kezdőknél – hitelekkel, adókedvezmény
- Hiteles biztonságos információk az üzletlehetőségekről, kapcsolatokról
- Multinacionális befektetések támogatása
- EU csatlakozás.
Ugyanakkor, a negatív munkaerő-piaci tendenciák közé sorolták: a gyenge állami
szektort, a tömeges elbocsátásokat, a rizikós vállalkozások indítását, a bizonytalan
hátteret/környezetet, a rövid-távú és kapkodó vállalkozásokat, a kényszervállalkozást
munkanélküliség miatt, a magánszektor bizonytalanságát, rugalmatlanságát, a
versenyképesség hiányát a munkaerőpiacon, átképezési korlátokat, az illegális
vállalkozást és a, feketézést.
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A sikeres karrierpályákhoz a bölcsészszakos diplomások egy más szemszögből
közeledtek: ők a tőkeberuházások, a családi (kis- és közép) vállalkozások mellett,
fontosnak tartják a vállalkozási hajlam fejlesztését (tréningek) és az állami segítséget is
igénylik átképzések, hitelek formájában. Negatívumként felsorolják még a gyenge
versenyképességet a munkaerőpiacon, a tömeges munkanélkülieket, akik, nem tudják
magukat átképezni, inkább külföldre távoznak.
Karrier/migráció, döntések, kihívások, lehetőségek
A fiatalok között akad olyan aki, a nehéz gazdasági helyzetben se adná fel, inkább szakot vált:
A műszaki végzettségű fiú véleménye szerint „…csak az marad munka nélkül, aki tényleg
nem akar dolgozni. Hogy most szakmájában helyezkedik–e el, vagy nem. Az már ugye
szerencse vagy nem, vagy lehetőség kérdése. De mondom munkanélküli az marad, aki akar
kábé.” A borúlátók között vannak azok, akik többször próbálkoztak munkát találni, vagy jobb
munkahelyhez jutni: „Főleg a közép és idősebb korosztály, az általános és középiskolai
végzettséggel, ugyanis, ők azok, akik már nehezebben indulnak el egy átképzésen. Rajtuk kívül
pedig a pályakezdő fiatalok a leginkább veszélyeztettek, ők ugyanis még esélyt sem kapnak a
munkavégzésre.”
A potenciális munkanélküliekről Vajdaságban, egybecseng a megkérdezett fiatalok
véleménye. Mindenképpen ide sorolják: „Az elemi iskolával rendelkezők, vagy anélküli
emberek nagyon nehezen és csak nagyon nehéz munkákat kapnak, valamint itt az óvónőknek
sem könnyű elhelyezkedni.” „Az alacsonyan szakképzett emberek… csak elemije van. Az olyan
iparágban dolgozók, amely iparág tönkrement a régióban. Az olyan emberek, akik nem voltak
képesek szükség esetén váltani. A kezdők, akiknek nincsen munkatapasztalatuk, gyakorlatuk.
Akik mire elvégzik az iskolát, szakmájukban nem találnak állást, mert addigra már telített a
piac. A hátrányos helyzetből indulók, mint például fogyatékkal élők, szegények, nők – akik
sokszor határozott időre vannak felvéve és elvesztik a munkájukat, ha gyermeket vállalnak…”
Összegezve, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben vannak: a szakképzetlenek,
alacsony iskolai végzettségűek, a pedagógusszakmák (kivétel a felsőoktatás), a
gyakorlati-munka nélküli, kezdő fiatalok, az ötven év feletti nők, a gyenge
nyelvtudásúak. Akinél ezek a hátrányok hatványozottan jelentkeznek, hosszú távú
munkanélküliség elé néznek. Előnyt jelent az áldozatkészség és rugalmasság az
átképzések és továbbképzések iránt, de az sem garancia, hogy éppen a szakmában fog
valaki jólfizetett munkát kapni. A családi háttér annyiban segít a foglalkoztatottságnál,
hogy ha valakinek a szülei családi vállalkozással rendelkeznek, vagy a szülők kapcsolatai
olyanok, hogy beajánlja gyermekét valamelyik állami munkahelyre. A
megkérdezetteknél ez utóbbi nem volt jellemző.
A hálózatok szerepe az egyetemválasztásban/karrierben/migrációban
Az etnikai, vagy szakmai hálózatok kérdésénél, legtöbb vajdasági fiatal nem értette, mit
akarunk kérdezni. Elsősorban ezen nem a barátokat, ismerősöket, osztálytársakat, a gyenge és
erős kapcsolatokat értették, hanem a hivatalos intézményesített és politikai kapcsolatokon
nyugvó előnyöket vagy éppen hátrányokat. A térségben elterjedt kifejezésnek a „protekció”nak negatív konotációja (értelmezése) van. A közelmúltban tapasztalt politikai- és
nemzetiségi hálózatokban vívódó lakosság gyakran észlelte az igazságtalan és káros
összetűzéseket, a nacionalizmust és a diszkriminációt. Éppen ezért a kisebbségi nemzeti
csoportoknál létezik egy ösztönös begubózás a család és legközelebbi, kisszámú
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barátok/munkatársak csoportjába. Ezek a szála ritkán nyúlnak messzire, legtöbbször nem
biztosítanak kivételezett esélyeket a tovább tanuláshoz, munkába álláshoz sem.
A magyar fiatalok főleg a civil szervezetek tevékenységéhez állnak közel, amelyek lokális,
vagy regionális jellegűek. Az egyetemválasztásban a magyar érettségizőket a Vajdasági
Ifjúsági Forum, a Vajdasági Magyar Diák Szövetség informálja (Szabadka, Újvidék). Az
egyetemista szervezetek és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (tehetségtámogatás)
tevékenységéről nem beszélt egyetlen interjúalany se. Az egyetemválasztásban de a
karrierépítésben sem jellemzők a kialakult, vagy stabil hálózatok szerepe. Egyrészt a
magyarok ritkán építenek karriert az etnikai hálózat segítségével – ez majdnem csak a
tömbben lehetséges, magyar önkormányzatok és vállalkozók segítségével. A szakmai
hálózatok tevékenységében nagy a tarkaság; a magyarok szakszervezeti mozgalomban való
aktivizálása nem elterjedt Szerbiában; az egyes érdekvédelmi szervezetek, jelentősen nem
befolyásolják a foglalkoztatottsági lehetőséget, nem segítik lényegesen a tagságot
munkanélküliségük esetén. A migrációs szándék esetében a diplomás fiatalok főleg a családra
és a rokonságra támaszkodnak, azzal, hogy szerencsés a helyzetük, ha iskolatársuk, vagy
barátok segítik még ebben. Szervezett, államközi migrációs, közvetítő irodák léteznek, de
rendszerint drágák és megbízhatatlanok, főleg a vízumügyekben intézkednek.
5. A régió sajátosságai
A korrupciós mechanizmusok oka, következménye
A nemzetközi mutatókat vizsgálva, Szerbia megítélése korrupciós ügyekben nagyon
rossz. Egy 10-es skálán (10 – nagyon tiszta, 0 – nagyon korrupt) Szerbia 2005-ben 2,8-at
ért el, amivel a világon a korrupciós államok rangsorolásában a 102. helyezést érte el (az
1. helyen a legtisztább ország van, s a 158-on a legkorruptabb).264 A magyar fiatalok
nem panaszkodtak a korrupciós botrányok gyakori sajtóbotránya miatt, valószínűleg
mert az megszokott, társadalmilag elfogadott, tolerált jelenség. Legtöbben egy
viszonylag „elfogadható” úton-módon jutottak diplomához és munkához is.
A fiatal diplomásoknak egyelőre viszonylag kevés tapasztalatuk volt korrupciós ügyekben.
„Konkrét esetet nem ismerek. Véleményem szerint nem egyszer fordul elő, hogy egy
munkáltató szívességért cserébe lehetőséget ad valakinek.” „Személyesen nem ismerek senkit
sem, aki vette volna a munkahelyét, de lehet hogy volt ilyen, mert hallottam róla. Konkrét
esetet nem tudnék említeni, inkább azt, hogy ismeretség által kerül be. Mi úgy mondjuk, hogy
protekciója van.” „Hát konkrétan, hogy valaki fizetett volna azért, hogy munkába álljon,
olyanról nem hallottam, de viszont apró ajándékokról, és hogy a szülő ismerőse a
munkaadónak és ilyen hasonló eseteket hallottam, hogy létezik, működik, sőt nagyon sokszor
csak így lehet munkát kapni. Nekem hála istennek ilyesmivel nincs tapasztalatom, viszont
olyasmiről is hallottam, hogy nagyon sokszor egyetemisták fizetnek azért, hogy egy-egy
tárgyat letegyenek, hogy meglegyen a sikeres vizsgájuk.” Egy válaszadó azonban tud konkrét
korrupciós lehetőségről: „Egy jó fizetéseket adó vállalatban állítólag be lehet jutni, ha egy
közvetítőnek 3000 eurót ad a jelölt. Ez háromhavi elhelyezkedést – munkagyakorlatot jelent.
Az, hogy ott marad-e, az bizonytalan…”
A megkérdezett fiatalok valamennyien korrupciós kísérletek nélkül jutott munkához.
Elterjedtnek tartják azonban, a sógor-koma kapcsolatok alapján megszerzett előnyöket
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a munkába álláskor. Elvileg az egyetemeken és a munkaadóknál is valószínűnek tartják
a pénzzel való protekciószerzés lehetőségét.
Általános konklúziók – Vajdasági sajátosságok
A szerbiai-vajdasági magyarság nem csak számosságában, identitástudatában és emberi,
közösségi jogaiban veszített sokat az elmúlt nehéz évtizedek során, sokkalta súlyosabb
számára az a veszteség, amelyet viszonylagos gazdasági és intellektuális erőnléte, társadalmi
szerepe tekintetében szenvedett el. Félő, hogy ez a súlyveszítés, a migrációval,
asszimilációval együtt, a közeljövőben tovább folytatódik. A vajdasági magyarok egy része,
főleg azok, akik nem magyar érdekeltségű önkormányzatban265 élnek, nem rendelkeznek
megfelelő eszközökkel, erőforrásokkal és hatalmi kapcsolatokkal, amelyekkel e
folyamatokat érdemben befolyásolni tudnák és azok méltányos részesévé válhatnának.
A térségben élő magyarság érdek-képviseletét felvállalók programcéljai között elsődleges, a
hatékony érdekvédelem anyagi alapjainak biztosítására hivatott gazdaságpolitikai program és
viselkedési stratégia is. Az identitásépítés, oktatás, kultúra és tájékoztatás területén
megfogalmazásra kerülő fontos stratégiai célok megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges anyagi alapot teremteni, az ország gazdasági rendszerén belül és annak szabályai
szerint működő, legális gazdaságban. Jelenleg a vajdasági magyarság élettere és gazdasági
tevékenysége mélyen integrálódott a szerbiai gazdaságba, és nélkülözi a gazdasági
tevékenység bármilyen szintű horizontális és vertikális típusú regionális vagy lokális
önszerveződését.266
A vajdasági magyarság életterét, (ahol minőségi anyanyelvű iskoláztatást kap) mindenekelőtt
a (relatív magyar többségű) Észak-vajdasági régió és az (abszolút magyar többségű) Tiszamellék magyar tömbje képezi. A magyarság összlétszámának közel fele (kb. 130 000 fő)
azonban (szórvány- és szigetpopulációban) gyakorlatilag a Vajdaság teljes terültén szétszórva
él. A magyar fiatalok munkahely lehetőségeit főleg a Bácskai és Bánáti kisrégió képviseli.267
A két részegységre (tömb-, ill. sziget- és szórvány-populációra) osztódó nemzetrész
identitástudati, közoktatási és gazdaságpolitikai státus tekintetében is jelentős mértékben
eltér egymástól. Ez az élettér a gazdasági erőforrások, ipari fejlettség, technikai és kulturális
színvonal szempontjából is igen jelentős belső különbségeket mutat. Szinte lehetetlen a teljes
vajdasági magyarság számára egyetlen egységes gazdaságpolitikai stratégiát megfogalmazni.
A gazdaságfejlesztési stratégia megfogalmazása, a külföldi(magyar) beruházó tőke vonzása,
mindenképpen a vajdasági magyar értelmiségi elit (beleértve a magyarlakta önkormányzatok
szakembereit is) legsürgősebb feladata.
Szerbia gazdasága számára az egyetlen túlélési esélyt az Európai Unióhoz való közeledés
jelenti, mégsem tükrözi ezt mindig a szerbiai általános politikai közhangulat, aminek
átformálása még évekig eltarthat. A délvidéki magyarok nem rendelkeznek elegendő politikai
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hatalommal, döntési jogkörökkel, saját fejlesztési erőforrássokkal, (a privatizációnak eddig a
vesztesei voltak) és sem a saját országuk, sem pedig az anyaország hatékony támogatásával
nem számolhattak.
A gazdasági reformtörekvések során Szerbiában a munkahelyek nagy többsége új igényeket
fogalmaz meg a szaktudások területén. Elsősorban gyakorlatias és rugalmas tudáselemeket
igényel a termelés, ez multidiszciplináris képzettségek előtérbe kerülését jelenti. Ugyanis
általánossá válik a folyamatos átképzési igény, amihez nem pusztán egy praktikus célra
irányult készség, hanem a tanulásra való kiképzettség is.
A vajdasági fiatalok továbbtanulási készsége viszonylag emelkedik, többségük magyar
nyelven szeretne továbbtanulni egyetemi szinten, Szabadkán, vagy más vajdasági városban.
Legtöbbjük a közgazdászi, műszaki, vagy pedagógusi pályát választaná. A fiatalok számára
jelenleg a legfontosabb életcél az elhelyezkedés és a továbbtanulás. Van, aki csak az
elhelyezkedésre fókuszál, de legtöbben mindkét szerepet vállalják a munkaerőpiaci
esélynövelés miatt. Akik szülői támogatással bírnak, a továbbtanulást is vállalják, az nélkül,
hogy időközben dolgoznának, ez azonban a gyakornoki-, vagy az első munkahely
megszerzésének a nehézségeit is jelenti.
A munkaerő-piaci helyzetükkel kapcsolatban a fiatalok többsége reméli, hogy tanulmányai
befejezése után rövidesen talál munkát. A munkalehetőség kiválasztásánál legfontosabb
szempont a munkahely stabilitása és a fizetés nagysága. A fiatalok a magántulajdonban levő
kisvállalatokat részesítik előnyben. A magyar fiatalok legkedvezőbbnek vajdasági munkaerőpiaci helyzetüket tartják, ugyanis úgy vélik, hogy ha lakóhelyükön nem is, de a tartomány
területén sikerül valahol elhelyezkedniük.
A kedvező munkalehetőségért a fiatalok készek szakmai továbbképzéseken részt venni, új
készségeket elsajátítani és idegen nyelvet tanulni, de akár külföldre utazni is. A
munkaviszonyban levő fiatalok helyzete rámutat arra, hogy többségük tisztázott jogi
körülmények között, lakóhelyén vagy annak közelében dolgozik. A munkalehetőségről a
válaszadók többsége személyes kapcsolatokon keresztül értesült, ami arra utal, hogy
Vajdaságban a munkaadók többsége nem-formális munkaerő-toborzási módszereket
alkalmaz.
Javaslatok a sikeres karrierpályákhoz és a migráció lelassítása érdekében
1. A befektetések növelése és az életminőség javítása a régióban; munkahelyi/vállalkozási
lehetőségek teremtése főleg a mezőgazdaság és élelmiszeripar valamint a szolgáltatás terén;
intenzíven tovább kell építeni a térség belső és határokon átnyúló kis- és nagyrégiós
együttműködési kapcsolatrendszerét; A tradicionálisan diverzifikált, de a rugalmas kis- és
középvállalati struktúrára támaszkodó feldolgozó-, villamossági-, gép-, vegyi- és könnyűipar
fejlesztése; valamint a térség közlekedési és szolgáltatói infrastruktúráját értékelő makro- és
interregionális áruforgalmi és logisztikai tevékenység előtérbe helyezése, az
infrastruktúrafejlesztéssel együtt;
2. A tradicionális elmélet-dús és gyakorlathiányos felsőoktatás megreformálása végett,
tudatosan és hatékonyan kell működtetni a tartomány teljes lakosságát érintő képesítési
tudásmenedzsment koncepciót. Ez egyúttal azt jelenti, hogy bevezetésre kerülnek a
presztízsszakok képzése választható/több tannyelven, minőségi és akkreditálható
felnőttképzési formákként (átképzések, továbbképzések). Ezen belül ésszerűsíthető, az állami
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karok és civil szervezetek kezdeményezésére a magyar nyelven folyó karok, szakok hálózata
a térségben. Az egyetemisták külföldi tanulása fékezhető az élethosszig tartó tanulás
támogatásával, a magyar oktatók kommunikációs készségeinek és versenyképességének
javításával is. Előtérbe kerülhetne az eddigi két-tannyelvű karokon a magyar tagozatokkal
történő együttműködés állami finanszírozása (Közgazdaságtudományi-, Építőmérnöki-,
Bölcsészettudományi kar és a Műszaki Főiskola), valamint a 2006-ban megnyílt Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar268 intézménytámogatása abból a célból, hogy ne csak a
munkaerőpicon telitett tanítóképzést, hanem a hiányos pedagógusokat, a kétszakos
tanárképzést végezze, egyéb hiányszakokkal (például: médiaszakértő, szociális munkás,
művelődésszervező, kommunikációs szakember stb.)
3. A szülőföldön maradást nem elég azzal előremozdítani, hogy akadályozzuk a kivándorlást,
(vízumkényszer és egyéb anyagi megvonásokkal) mert a vajdaságiak esetében - akik több
évtizede (még a hatvanas évek óta) mobilak és sokat utaztak a világban – ez ellentétes hatást
szülhet. A fiatalok elképzeléseiben ez a gettósodást jelenti, és ebből előbb-utóbb kitörési
motívumokkal válaszolnak. Helyette az „élhetőbb szülőföld”, vagy még inkább „a
magyarként boldogulni” célkitűzések látszanak indokoltnak. Nyitott és átjárható határokban
(vízumkönnyítések, a konzulátusok előtt kígyózó megalázó sorok helyett) kell gondolkodni a
szakemberképzés és szakemberáramlás minden területén. Éppen a tanulás és a munkavállalás
miatt távozik legtöbb fiatal a Vajdaságból. Az is nagy eredmény, ha megállapodnak az
anyaország határain belül és szoros kapcsolatot tartanak fenn, a szülőfölddel, mint hogy egy
óceánon túli országot válasszanak élethelyükként.
4. Szükség mutatkozik Karrierépítő Információs- és Koordinációs Irodák megnyitására a
határmenti régiókban, amelyeken keresztül részben megoldható lenne a munkaerő vándorlás,
tőkebefektetés motiválása, a karrier-tanácsadás, a továbbtanulási lehetőségek. A fiatalok
biztos jövőt, esélyt szeretnének látni ahhoz, hogy merjenek tervezni, családot alapítani és
vállalkozni a térségben. A shengeni határon kívül rekedt területeknek, lemaradásuk
ellensúlyozásaképpen nem segélyt kellene kiosztani, hanem jövőképet és stratégiát
kidolgozni. A beruházások/támogatások csak úgy épülhetnek szervesen a térség
humánerőforrásába, ha az hasznosul a munkalehetőségekben és az életszínvonal emelésében.
A délvidéki magyarok alacsonyabbrendűségi tudata, kisebbségi frusztrációja legyőzése
érdekében, versenyképességük emelése szükséges.
5. A karrierépítés érdekében teljességigényű, működőképes infrastruktúra, a regionális
fejlesztési és kutatóintézeti hálózat kialakítása kell. A fiatalok regionális tudata,
ragaszkodásuk a kistérségi fejlesztési programokhoz, emelné a vállalkozási hajlamot és a
befektetési készséget a tőkehiányos régióban, a fiatal szakemberek elvándorlásának
megfékezése céljából.
6. A fiatalok meglátása szerint a gazdasági fejlesztés és az oktatástámogatás közös eleme a
feltörési lehetőségeknek a kistérségekben. A munkahelyteremtés és a humánerőforrás
fejlesztés a nyitást és a rugalmas alkalmazkodáskészséget jelentheti. A teljes magyar
népesség iskolai és szakmai képzésének hatékony feljavítása a munkaerőpiac igényeinek
megfelelően, saját erőforrásaink bevetésével és az elérhető anyaországi/külföldi(EU)
támogatások tudatos összpontosításával lehetséges, emelve a továbbtanulási szándékot. Át
kell gondolni az oktatási intézmények régióban működő hálózatát, kikerülve ezzel az
átfedéseket, párhuzamos szakok és szakirányok létesítését (Szabadka-Újvidék-Szeged-Pécs268
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Eszék-Temesvár). A többnyelvű egyetemek keretében is nélkülözhetetlen folyamatosan
fenntartani a magyar (részben magyar) intézményeket. Prioritást élvezhetnek269:
- az identitásőrző felsőoktatási intézmények (Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Kar (a pedagógusszakmát kötelezően másoddiplomával kiegészítve!), valamint a tanár- és
színészképzés (Újvidéken),
- a presztízsszakmákat kibocsátó karok (Közgazdaságtudományi-, Építőmérnöki Kar,
Műszaki-informatikai Főiskola és a kertészképzés Zentán, egy szakkollégiumi rendszerrel a
szórványban (Újvidéken, Nagybecskereken) és a tömbben (Szabadkán és Zentán).
Támogatni kell a vajdasági magyar fiatalok magyar/kétnyelvű felsőoktatási intézményekbe
való tömeges iratkozását és munkahely/vállalkozási lehetőségeket teremteni a szülőföldön.
Mivel a magyar közösségek jövője alapvetően munkaerő-piaci pozícióitól függ, a
felsőoktatásnak, a regionális fejlesztési programoknak alapvetően e státusok megerősödését
kell szolgálnia. Az oktatás és regionális intézmények támogatásában a versenyképességre
fókuszáljunk. Előnyös volna, ha a határon túli magyar felsőoktatás (a vajdasági is)
integrálódhatna egyfajta „magyar felsőoktatási térbe”, rajta keresztül pedig az egységesülő
európai felsőoktatási térbe270. Az egységes európai felsőoktatási térség új összefüggéseket
helyez előtérbe, melynek következtében nemzeti felsőoktatási stratégia kidolgozására van
szükség. E célból újragondolandó a térség magyar-magyar és magyar-nem magyar nyelvű
intézményei közötti regionális együttműködések gyakorlata, finanszírozása, amely nyomán
egy olyan regionális felsőoktatási tömörülés jöhet létre a Kárpát medencében, amely az
egységes európai felsőoktatási piacon is megállja helyét.
7. Oda kell figyelni a fiatal tehetségek óceán túli elvándorlásának fékezésére. Ugyanakkor a
tudósutánpótlásban alkalmazni a „diaspora option”-t: a külföldön élő magasan képzettekkel
való intenzív kapcsolattartás, tudásuk és kapcsolataik beépítése a hazai gazdasági és
tudományos életbe (rövid tanulmányutak, a vendégoktatói megbízások, a konferenciák és a
közös kutatási programok, és az ezeket elősegítő koordinációs irodák és adatbázis). A
hazatérést fontolgatóknak nyújtott segítség: információ, munkaközvetítés, kutatási támogatás.
Megvalósulhat a „brain circulation”, az agyak körforgása. A kapcsolati és tudástőke a
határokon mindkét irányba áramlik, bekapcsolva az országot a világ vérkeringésébe, gyorsítva
a felzárkózást és elősegítve a versenyképességet. Ez a vajdasági fiatalok és a karrierépítő
diplomások vágya.
MELLÉKLETEK:
1 számú melléklet: A vajdasági interjúalanyok nemi, szakmai és élethelyi megoszlása
Diploma/szakma
Humán szakok, jog, Egészségügy,
Közgazdász,
Műszaki, építész,
pedagógus,
szociális munkás menedzser,
informatikus,
Lakhely/régió
bölcsész, művész…
mezőgazdász…
Tömb-város
1
1
3
1
Szórvány-város
1
1
2
1
Tömb1
0
2
2
kisváros, falu
Szórvány-falu
1
0
2
1
összesen
4
2
9
5

összesen
6
5
5
4
20

2. melléklet: Jellegzetes nyelvtudástípusok Vajdaságban
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Lásd a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottsága által elkészített oktatásfejlesztési stratégiai tervet, 2006.
Lásd a 2001–2004 között lezajlott projekt eredményeit A határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és
hasznosulások címmel. Berényi Dénes akadémikus által vezetett projekt kétpólusú, ezáltal komplex volt:
felölelte a magyarországi intézmények által nyújtott támogatásokat és a határon túli régiókban a támogatások
fogadását, hasznosulását.
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Nyelvtudás
típusok vajdasági
karrier-utakhoz
Karrierút
Sikeres karrier

Anyanyelv
Kitűnő vagy jeles

Tovább képezhető
Közepes karrier
Gyenge karrier
Sikertelen karrier

Nyelvtudás

Kitűnő vagy jeles

Államnyelv
Kitűnő vagy
jeles
Jeles vagy jó

1. idegen nyelv
Közép vagy
felsőfokú
Középfokú

Jó és használható
Jó vagy
használható
keveri az
államnyelvvel

Jó és elégséges
Jó vagy
használható
keveri az
anyanyelvvel

Középfokú
Elégséges vagy
gyenge
Gyenge,
infunkcionális

2. idegen nyelv
jó
Elégséges vagy
infunkcionális
nincs
nincs
nincs
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5.5

Magyarországon élő határon túli magyar fiatalok karrierje, migrációja,
felnőttoktatási igényei
Mandel Kinga
Az 1989-es kelet-közép-európai társadalmi változások után megnyíltak az addig nagyon
korlátozott átjárást nyújtó határok és egyre több fiatalnak vált lehetővé a szomszédos
országban történő tanulás. A határon túli magyar fiatalok körében ekkor kezdődött egy
nagyobb mértékű Magyarországra irányuló tanulási és munkavállalási szándékú migráció. A
tanulási motivációjú migrációt segítette a közös nyelv és az anyaország különböző ösztöndíjtámogatásai, kollégiumi programjai. Egy 2002-es Népességtudományi Kutató Intézet felmérés
szerint a Magyarországra érkezőknek mintegy 8.7%-a tanulási, 13.5%-a pedig munkavállalás
céljával érkezett (Gödri, 2002, 85). E felmérés szerint a továbbtanulási céllal érkezők
többségét a jobb minőségűnek, magasabb színvonalúnak, szélesebb skálájúnak ítélt
magyarországi felsőoktatás, valamint az anyanyelven történő tanulás lehetősége biztosította.
De ahogyan azt Szentannai (2001) is leírta, nem pusztán arról van szó, hogy a határon túli
magyar nyelvű felsőoktatás hiányosságai következtében jönnek Magyarországra tanulni a
diákok, hanem egy sokkal összetettebb jelenségről van szó, melybe személyes és külső
tényezők bonyolult összefüggése egyaránt belejátszik. A munkavállalási céllal érkezők
többsége arra hivatkozott, hogy Magyarországon jobbak a munkalehetőségek, illetve, hogy a
származási országban nem adódott megfelelő munka (Gödri, 2002, 87).
Kutatásunkban mindebből kiindulva a következőkre voltunk kíváncsiak:
• Milyen motivációk álltak a migrációs szándék mögött, ez igazolja-e előző kutatások
megállapításait?
• Milyen mértékben befolyásolta az iskolai életút (elemi-, általános-, középfokú- illetve
felsőoktatás) nyelve, minősége a migrációt?
• A migrációt milyen mértékben magyarázzák taszító vagy vonzó hatások?
• Miben mások ezek a fiatalok, mint akik otthon maradtak? Talán az otthoni
környezetben kevésbé sikerült integrálódniuk, illetve szélesebb, kiterjedtebb
kapcsolati hálóval rendelkeztek? Több készséggel-képeséggel felruházottak,
nyitottabbak, érdeklődőbbek, kockázatvállalóbbak, mobilabbak? Vagy pusztán csak
kevésbé sikerült elsajátítaniuk az országuk nyelvét ezért választották az ’exit
stratégiát’?
• Milyen mértékben bizonyult befogadónak az anyaországi közeg?
• Mennyire maradtak erősek az otthoni szálak?
• Hol érte ’másságuk’ miatt több megkülönböztetés (pozitív-negatív) a fiatalokat?
• Hol könnyebb beilleszkedni, munkát találni, karriert befutni?
• Milyen a migránsok megítélése, illetve önreflexiójuk e tekintetben?
A magyarországi mintában 14 életút-interjú készült, melyből 9 interjú erdélyi, 2-2 interjú
kárpátaljai és szlovákiai, 1 interjú pedig vajdasági származású fiatallal készült. A 14
interjúalany kiválasztásánál tekintettel voltunk arra, hogy végzettségük minél szélesebb
szakmai kategóriákat fedjen le, így közöttük 2 műszaki (egy gépészmérnök, egy műszaki
menedzseri), 1 művészeti (színművészeti), 1 orvosi, 1 jogi, 2 közgazdász (marketing,
külkereskedelem), és 3 bölcsész (magyar-művészettörténet, magyar-antropológia, magyarnémet), 3 természettudományi (alkalmazott matematika, földrajz, matematika tanári főiskola),
1 teológiai alapvégzettséggel rendelkező fiatal volt. Azért az alapvégzettséget emeltük ki,
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mert e szerint soroltuk a frissen végzettek közé az interjúalanyokat (akik 1-10 éve fejezték be
az első egyetemüket) és mert több esetben a későbbiek során pályamódosítás, továbbképzés,
átképzés következett be. A megkérdezettek különböző korcsoporthoz tartozó, különböző
években (mind 1996-2006 között) diplomázott fiatal, többségük Budapesten, vagy a környező
településeken, kisvárosokban élnek.
Társadalmi háttér szempontjából négyen falusi, hárman nagyvárosi, a többiek pedig
kisvárosi háttérrel rendelkeztek. A tizennégyből mindössze négyen származnak többségében
magyarok lakta vidékről (Székelyföldről), a többiek kisebbségi környezetben nőttek fel.
Számukra a többségi nyelv ismerete
Teljesen természetes volt, mert én szórványból érkezem, ahol a magyarság már erősen
20% alatt van, úgyhogy nálunk szinte elképzelhetetlen, hogy valaki ne tudjon
szlovákul. Szóval a környező falvak azok még jó kőkeményen magyarok, de maga a
településem, az viszont nagyon szlovák valami, úgyhogy kellett és a mai napig is, sőt
elsősorban szint annak köszönhetem, hogy tudok szlovákul (28 éves magyarművészettörténész szlovákiai magyar lány).
A vidéki környezetből származó fiatalok szülei alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkeznek, inkább földműveléssel és kétkezi munkával foglalkoznak, míg a városiak szülei
nagyobb mértékben diplomások, többségükben alkalmazottként dolgoztak (most már
többségük nyugdíjas). Mind a falusi, mind a városi környezetből származó fiatalok esetében a
család támogatta a gyerekek továbbtanulását, és ha bár nem minden esetben helyeselte a
magyarországi migrációt, akadályokat nem gördített elébe. A fiatalok kulturálisan nagyon
eltérő háttérrel rendelkeznek, szüleik iskolai végzettségének, a településük kulturális
adottságai következtében. E kulturális különbözőségek szintre hozásában segíthet az egyetemi
városok légköre, illetve a fiataloknak az a csoportja, szubkultúrája, amelybe érkeznek. A
diákstátusz kedvezményes sportolási és szórakozási, művelődési lehetőségeket biztosít,
legnagyobb mértékben Magyarországon, de bizonyos mértékben a szomszédos országokban
is. Az interjúalanyok legtöbbje (két srácot kivéve) olyan családból jönnek, ahol többen voltak
testvérek (2-3-an). Közülük hárman alapítottak már családot, gyerekkel (2-3), négyen éltek
párban, a többiek pedig egyedül.
Iskolai életutak tekintetében meglehetősen színes a kép, a lakóhely nagymértékben
behatárolta a lehetőségeket. Így volt, aki az iskolás kor előtt többségi nyelvű (nem magyar)
bölcsödébe, óvodába járt, mert az volt a legközelebb, ez két interjúalanyunk esetében történt.
Az oviban meg végül is mindegy, hogy (milyen nyelven) rajzolgat a gyerek, meg mit
tudom én, mondjuk a magyar kis versikék azok úgy kimaradtak, de anyum azért
bepótolta otthon (28 éves magyar-művészettörténész szlovákiai magyar lány).
Volt, aki középiskolában kényszerült többségi nyelven tanulni, mert a felsőoktatáshoz vezető
út csak nem anyanyelvi gimnáziumi osztályokban volt lehetséges, vagy, mert az
érdeklődésének megfelelő szakirány csak államnyelven volt elérhető, vagy, mert a
beszűkültek lehetőségek következtében csak a többségi nyelvű oktatás nyújtott minőséget.
Azok esetében, akik e beszűkült lehetőségek miatt a többség nyelvén tanultak, a 89-es
események változást hoztak, ami lehetőséget nyújtott a korrekcióra. Általánosságban azonban
elmondható, hogy a fiatalok többsége az elemi és általános iskoláját anyanyelvén végezte,
tehát 14 éves koráig többnyire magyarul tanult.
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Felsőoktatási pályák
1989 előtt
Azok számára, akik még 1989 előtt kezdték tanulmányaikat, kevés lehetőség kínálkozott,
egyrészt nyelvileg, másrészt szakirányok tekintetében is nagyon korlátozottak voltak a
lehetőségek. A 89 előtt felvételiző kisebbségben élő magyarok számára továbbtanulási
lehetőséget a műszaki és természettudományi végzettségek jelentettek, ahová egzakt, jól
mérhető tárgyakból történt a felvételi. Erre készítettek fel az elméleti jellegű gimnáziumok is,
melyek emelt szintű órákban tanították e tárgyakat, főként matematikát, fizikát és kémiát.
Matematika-fizika orientáltságú gimnáziumban végeztem, ahol nagyon nagy hangsúlyt
fektettek a matematika-fizika oktatásra, mondhatni, hogy akkor csak azt tanultuk, ha
visszagondolok ilyen 12 matek óránk volt egy héten, tehát rengeteg és nagyon kevés
hangsúlyt fektettek a humán tárgyakra, meg a nyelvoktatásra, legalábbis én ezt így
éltem meg. Valószínűleg a miatt, mert tudták, hogy egy magyar gyerek csak akkor fog
érvényesülni, ha matematika-fizikát tanul, mert azzal könnyebben bejut az egyetemre,
mintha bármi mást tanulna (35 éves matematika tanári végzettségű székelyföldi nő).
A nyelvek, humán és társadalomtudományi tantárgyak teljesen háttérbe szorultak, főként
mivel a továbbtanulás szempontjából haszontalannak bizonyultak, kevésbé mérhetőek voltak
egy egyetemi felvételin, másrészt lehetséges, hogy ezek ideológiai töltete miatt is, akkoriban
ugyanis még politikai gazdaságtant és marxizmust tanítottak társadalomtudományokként.
Az én humán érdeklődésem az egyáltalán nem elégült ki a gimnázium évei alatt… Heti
rengeteg sok óraszámban kémiát-fizikát meg matematikát tanultunk, alig tanultunk
irodalmat, nyelveket meg pláne nem, filozófiát, vagy művészettörténetet, vagy ilyesmit,
az csak önszorgalomból (41 éves magyar-német diplomás, közép-erdélyi nő).
Két interjúalany kezdte egyetemi tanulmányait 89 előtt, illetve 89-ben, egyikük geológiára,
másik matematika főiskolára jelentkezett, többségi nyelven tanultak, Szlovákiában illetve
Erdélyben. A későbbiek során mindketten kisebb-nagyobb mértékű pályamódosítást végeztek,
a geológia szakos fiatal rokon szakon, földrajzon folytatta tanulmányait 89 után, majd
társadalomföldrajzból doktorált, a matematika végzettségű pedagógia-pszichológia szakos
posztgraduális képzést végzett és jelenleg neveléstudományból doktorál. Rajtuk kívül csak a
közgazdasági (marketing és külkereskedelem) egyetemen tanultak többségi nyelven, úgy az
állami, mint a magánegyetemen.
Az átmenet első éveiben (1990-1993)
1989 után a felsőoktatásban a nyitás csak fokozatosan ment végbe, a beidegződések lassan
alakultak át, így akik 1990 után következő néhány pár évben kezdték tanulmányaikat nagy
eséllyel még a hagyományos felsőoktatási vonalakon indultak el és később tértek le róla, vagy
módosították pályájukat.
A felsőoktatási expanzió éveiben (1994 után)
Interjúalanyaink többsége 1994-1997 között kezdte felsőoktatási tanulmányait, kihasználva a
bővülő felsőoktatási kínálatot. Az orvosi, és színművészeti végzettségűek azok, akik
megmaradtak eredeti diplomájuk mellett és a későbbiek során nem képezték tovább magukat.
A többiek vagy kisebb pályakorrekciókat tettek, vagy az alapképzésüknek megfelelően
tanultak tovább, elmélyítve azt. Pályakorrekciónak számít, ha valaki elkezdett egy egyetemet,
majd azt valamilyen okból fogva nem fejezte be, vagy befejezte és azt követően egy másik
szakot (egyetemet) választott és ez utóbbiba helyezkedett el. Ilyen korrekciónak számít a
gépészmérnöki szakról műszaki menedzser szakra történő átképzés, majd e mellett műszaki
hálózati szakmérnöki képzés elvégzése. Viszont nem számít pályakorrekciónak az elkezdett
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és félbehagyott magánegyetem (producer-rendezői), valamint egy újságírói OKJ képzést
követően egy külkereskedelmi magánegyetem, mivel az illető továbbra is a filmes-fotós
szakmában dolgozik. Ráképzésnek számít, amikor az alapvégzettséghez közel álló szak
elvégzésével tágítja a fiatal a lehetőségeit, illetve alapszakját mélyíti el további posztgraduális
(mesteri, doktori) képzésekkel. Ide sorolható a már említett két példa (geológus, matematika
szakos tanári) mellett a teológiai főiskolai végzettséggel rendelkező fiatal esete, aki e mellet
még elvégezte a gyógypedagógia főiskolai képzést és a kánonjogászi posztgraduális
egyetemet is. Hasonlóan alapképzését mélyítette a magyar-német végzettségű lány, aki
esztétikából másoddiplomázott, és kortárs irodalomból doktorál, az alkalmazott matematikai
végzettségű lány, aki területén doktorál, vagy a jogász végzettségű srác, aki jelenleg
kereskedelmi szakjogászi képzésben vesz részt.
Hárman voltak, akiknek nem sikerült első próbálkozásra az egyetemi felvételijük, illetve nem
arra a szakra vették fel, amelyre jelentkeztek, volt, akinek csak a negyedik próbálkozásra
sikerült bejutnia. Egyikük orvosi egyetemre jelentkezett és kis különbséggel esett ki, másik
fiatal természettudományra jelentkezett és egy társszakra vették fel, a harmadik magyar-német
szakra, még a forradalom előtt, amikor nagyon kevés hely állt rendelkezésre és hatalmas
túljelentkezés volt. Mindazonáltal öt interjúalanyról is elmondható hogy meglehetősen
bonyolult felsőoktatási pályát futott be ahhoz, hogy végül megfelelőképpen el tudjon
helyezkedni a munkaerőpiacon.
Felsőoktatás határon túl
A 14 interjúalanyból 9 otthon szerezte meg első diplomáját otthon, egy közülük már
Magyarországon élt és távoktatáson formában otthon egy magánegyetemen végezte az
egyetemet.
Természetesen azok sajátították el a többségi nyelvet és barátkoztak össze többségi
csoporttársakkal, évfolyamtársakkal leginkább, akik többségi nyelvű egyetemi szakokra jártak
és csoportjukban kevesen voltak magyarok. Köztudott, hogy a szórványban élőknek, akik
napi szintű kapcsolatban voltak a többségiekkel és a többségi nyelvvel kisebb szakadékot
kellett áthidalniuk, mint az olyan fiataloknak, akik többségében magyarok által lakott vidéken
úgy nőttek fel, hogy csak az iskolai órákon találkoztak a többségi nyelvvel.
Viszont mindannyian, akik többségi nyelven kezdték az egyetemet, nyelvi nehézségekről
számoltak be az első években.
Kolozsváron tanultam meg beszélni románul normálisan, ez tény, nem kell szépíteni,
ez tény.(33 éves közgazdász székelyföldi srác).
Román nyelven tanultam mindent és nagyon nehéz volt az elején. Akkor nem értettem
jóformán románul, aztán belejöttem. Szerintem az irodalmi szöveget meg az olvasott
szöveget értettem, tehát azzal nem volt baj, de más volt, amikor használni kellett a
nyelvet és olyan emberekkel, akik tájszólásban beszélték a román nyelvet. Tehát azt
megérteni, az ők gyors ritmusukban ez egy kicsit nehéz volt az elején (35 éves,
matematika tanári végzettségű, székelyföldi nő.)
Érdekes módon a nyelvi nehézségek is differenciáltan jelentkeztek, amint azt a nyelvészek is
kimutatták (és erre épül a két tannyelvű oktatás is), a természettudományi, ún. reáltárgyak
többségi nyelven történő elsajátítása kisebb nehézségekbe ütközik, mint a társadalom vagy
más humán tudományoké.
Ez matematikában nem okozott problémát, csak a pedagógia és pszichológia
tantárgyaknál… Pszichológiából talán igen, tehát jó lett volna, hogyha magyarul
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tanuljuk. Volt még egy ilyen tanárom, aki az elméleti fizika, fizikát tanított, professzor,
magyar nemzetiségű, ott sajnáltam még, hogy nem magyarul tanulom az elméletet,
kész lexikon volt a tanár és nagyon sajnálom, hogy románul tanított. Később hallottam
magyar nyelven előadásait és hát ég és föld volt. (35 éves, matematika tanári
végzettségű, erdélyi nő).
Felsőoktatás határon innen
A vajdasági interjúalanyunk volt az egyetlen, aki már középiskoláját is itt végezte
Magyarországon.
Akkor voltak a délszláv háborúk és hát annyira bizonytalan volt minden. Igazából a
szüleim meg is ideologizálták ezt, mert hogy nekik nagyon fontos az, hogy a
magyarság megmaradjon délvidéken attól tettük függővé, hogy átjövök, hogyha
fölvesznek ebbe a két tannyelvű gimnáziumba, ugyanis itt emelt szintű oktatás nincsen
Szerbiában, vagyis hát magyar és angol nyelven. És akkor ettől tettük függővé, mert
elég nehéz felvételi volt (31 éves magyar-antropológia szakos nő, Vajdaságból).
Akik középiskoláikat is itt végezték Magyarországon, azok számára természetes, hogy
felsőoktatásban is itt tanulnak tovább:
De utána már meg se fordult a fejemben, hogy hazamenjek gimnázium után és ezzel
többen is így voltunk, mert a mi osztályunkban 18-an voltunk, abból 7-en Szerbiából és
mi mindannyian maradtunk, a többiek főleg Szegeden (31 éves magyar-antropológia
szakos nő, Vajdaságból).
A vajdaságiak mellett, akik a délszláv háborúk idején kezdtek egyre nagyobb arányban
Magyarországra jönni, a kárpátaljaiakra volt még a leginkább jellemző, hogy rögtön érettségit
követően magyarországi egyetemre felvételiztek, és mivel erre a felvételire az otthoni
felvételiknél korábban kerül sor, ezért otthon már nem is próbálkoztak. Az a srác is, akit
matematika tanulmányi versenyen elért kiváló eredményei miatt automatikusan felvettek
volna az Ungvári egyetem matematika szakára, inkább a budapesti műszaki egyetemet
választotta. Ez több erdélyi származású fiatal esetében is így történt, bár olyan is akadt, aki
mind a két helyen sikeresen felvételizett (műszaki területen), majd Magyarországon tanult, ezt
választotta és diplomázását követően hazatért.
A határon túli magyar fiúk magyarországi tanulása mellett, ahogyan arra Szentannai (2001) is
utal tanulmányában egyik lényeges érv a katonaság elkerülése:
Jobban vonzott ez a lehetőség, valamint az, h otthon egyetemről elvitték katonának az
embert. Meg itt jobbak voltak a lehetőségek anyagi szempontból is, mert az otthoni
ösztöndíjból nem lehetett megélni és elég drága volt már ott is akkor az élet, a
mindennapok, drága lett volna, itt pedig első éven még ezek az ösztöndíjak jók voltak
(30 éves, gépészmérnöki végzettségű kárpátaljai srác).
Érthető e szándék, ha tudjuk, hogy a katonaság egy többségi seregben meglehetősen embert
próbáló kihívás. A román seregben 1989 előtt többnyire a gyalogsághoz „ágyútölteléknek”
osztották be a magyarokat, és sok megaláztatásról számoltak be, ők vitték a nehezebb
fegyvereket, pucolták a mellékhelységeket, éjszakai őrjáratoztak a téli fagyokban, a megvont
kimenőkről nem is beszélve:
Teljesen jó fej, nyíltszívű emberek, de azért, mert egyáltalán nem beszéltek románul,
vagy mert úgy hívták, hogy Zsödöm Bögözi István, amit egy román tiszt nem tud
kimondani, tehát e miatt is ilyen atrocitás érte őket, hogy úgy mondjam (38 éves
teológiai végzettségű partiumi srác).
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Interjúalanyaink többsége a második egyetemét már Magyarországon kezdte.
Motivációjukban a Szentannai (2001), valamint Erdei (2003) felmérések megállapításához
hasonlóan (egyikük az 1998/1999-ben végzett határon túli magyar diákokra vonatkozóan,
másikuk az 1998-2000 között Magyarországon részképzésben részt vevő határon túli magyar
fiatalokra vonatkozóan állapította meg ugyanezt) elsősorban valami ’más’, minőségi oktatás
iránti vágyra és egyfajta egyéni tudásszomjra hivatkozva, ami a magyarországi képzések felé
irányította őket:
Úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy igazán jó pedagógus legyek, nekem sokkal több
technikára van szükségem, hogy hogyan lehet a gyerekeket megközelíteni, hogyan
lehet a hátterüket megismerni, hogy jobb eredményeket érjek el a gyerekek körében.
Tehát egyáltalán, hogy az iskolát megszerettessem velük, a tanulást… Nagyon sokat
kaptam tőlük (továbbképzésektől – szerz. megj.), csak nem volt elég, tehát az én
tudásszomjamat nem elégítették ki. Egy-egy szeletet kaptam, nagyon sokat kaptam, én
nagyon sokat köszönhetek a továbbképzéseknek is, de messzire azt az alapos tudást
azért nem tudja egy egy hetes továbbképzés adni, mint egy 3 éves képzés az egyetemen
(35 éves, matematika végzettségű, székelyföldi nő).
E döntést csak erősítette az otthoni képzési struktúra hiányossága:
Aminek hagyománya volt az ilyen reál-képzések voltak, az ilyen matematika-fizika
tanári, minden ami humán terület volt, az nagyon gyerekcipőben járt még, tehát nem
volt hogy másoddiplomás képzés legyen (35 éves, matematika végzettségű, székelyföldi
nő).
Mellette szólt az is, hogy a nagymértékű oktatói hiány (és valószínűleg költség-hatékony
megoldások) következtében is, a posztgraduális képzéseken többnyire ugyanozok a tanárok
tanítottak, akik az alapképzésben, amiből következett, hogy:
Úgy éreztük, hogy kimerítettük annak az egyetemnek a lehetőségeit és valami mást is
ki akartunk próbálni… mint egyetemi képzés, struktúrát és tartalmát tekintve,
legalábbis bölcsész területen ez többet tud adni, meg inkább érdemesebb befektetni
mind időt, mind energiát, nagyobb kihívásnak tűnik (41 éves, magyar-német
végzettségű, közép-erdélyi nő).
Hangsúlyozni kell, hogy a fiatalok nem csak a határon túli magyar oktatás minőségével
szemben emeltek kifogások, a magyarországi doktori képzések némelyike sem teljesen felelt
meg a várakozásoknak:
2 hetente 3 hetente van egy óránk, 45 perc vagy 90 percből áll, valamikor este és
gyakorlatilag ennyi, szóval nincs ilyen, hogy bejárunk, kutatunk és foglalkozunk a
témával, amiben hatalmasat csalódtam, mert én úgy megszoktam, hogy azért tudod az
egyetemista úgy bejár, szépen jegyzetel, szóval könyvtárba kutat az ismeretek után, itt
senki semmit nem kért számon (28 éves magyar- művészettörténész diplomás
szlovákiai magyar lány).
A magyarországi képzésekről a határon túli magyarok ösztöndíjas részképzéseik, valamint
személyes kapcsolataik révén tájékozódnak. A részképzés több esetben is a magyarországi
kapcsolatépítés, tájékozódás első lépése volt, ami megalapozta a későbbi Magyarországon
történő továbbtanulási illetve munkavállalási szándékot.
A fentiekből láthattuk, hogy minimum három tényezőnek kell tehát a tanulási motivációval
migrálók szándékának kialakulásához:
• szűk hazai kínálat (nyelvileg, szakmailag, minőségileg, hozzáférhetőségben)
• egyéni ambíciók (tudásszomj, fejlett tanulás iránti igény) és kiterjedt kapcsolatok
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• széleskörű kínálat a másik oldalon (nyelvileg, szakmailag, minőségileg).
Mindez megerősíti a Gödri Irén által is leírtakat, hogy az anyanyelven történő tanulás
lehetősége mellett a jobb minőségűnek, magasabb színvonalúnak, szélesebb skálájúnak ítélt
magyarországi felsőoktatás az, ami a határon túli magyar fiatalokat tanulni idevonzza és nem
igazolja, bár nem is cáfolja a Kontra (2005( Sült galamb hipotézist,271 inkább annak minőségi
és kínálati (szolgáltatási) hiányosságaira mutat rá.

Felsőoktatás – munkaerőpiac átmenete
A felsőoktatás és munkaerőpiac közötti átmenetnek többféle változata ismert, a
Magyarországon tanuló diákok többsége már egyetemi évei alatt diákmunkákkal egészítette ki
ösztöndíját, illetve ha nem volt ösztöndíja, abból tartotta fenn magát. A tanulás melletti
munkavállalás még gyakoribbá válik másoddiploma esetén. A bölcsészek, tanári szakosok
leginkább magánórákat adtak, bár ez a többiek esetében is egy lehetséges munka, ahogyan
diákmunkának számít a szórólapozás, sportrendezvényeket szervezése, hoszteszkedés, irodai
(titkárnői) kisegítő munkák, koncerteken és kiállításokon csarnokok fel- és leszerelése,
berendezése, gyerekek, idősek felülvigyázás, szerkesztési-fordítói, tolmácsolási munkákat,
biztosítási ügynöki munkák, hálózati menedzsment, stb.
A határon túli régiókban ritka a diákmunka. Sem a szlovákiai magyar sem az erdélyi
felsőoktatásba járók többségének nem adatik ez a lehetőség, a sokkal rosszabb gazdasági
helyzetben levő és nagyobb munkanélküliséggel rendelkező kárpátaljaiak és vajdaságiak
esetében pedig még kevesebb az esély arra, hogy egyetem mellett diákmunkát végezzenek.
Meg a diákmunka, mint olyan, nem is volt, meg nincs olyan felhozatal, mint Pesten
belőle, illetve kimehetsz még ilyen mezőgazdasági munkára, de hát azért egy
egyetemista ne menjen már kukoricát szedni, meg ilyenekkel foglalkozni (28 éves
magyar-művészettörténet diplomás szlovákiai magyar lány).
Szlovákia és Erdély esetében még a diákszervezeti vagy civil szférában történő aktivitás az
ami gyakoribb és mely által a fiatalok javíthatják első munkahelyszerzésük esélyeit (lásd az
Erdélyi és Felvidéki résztanulmányokat.
A Magyarországon tanuló diákok esetében a tanulás mellett végzett munka meglehetősen
gyakori, sok diákmunkára szakosodott közvetítő cégek sokasági létezik, így számukra ez
úton, illetve szakmai gyakorlatok révén válik lehetővé némi tapasztalatszerzés munkába állás
előtt. A diákmunkák a diák- és civilszervezeti tapasztalatokhoz hasonlóan nagyon jól
konvertálhatóak a munkaerőpiacon, egyfajta plussznak számítanak, ami sokat nyomhat a
latban. E mellett még a külföldön végzett hosszabb-rövidebb idejű tanulmányutaknak és így
(gyakorlatban) megszerzett nyelvtudásnak, vagy ezzel járó készségeknek és képességeknek
(kockázatvállalás, alkalmazkodóképesség, önbizalom) van a munkaerőpiacon jól átváltható
értéke.
A határon túli magyar fiatalok esetében legtöbb esetben jól hasznosítható a második
nyelvtudásuk, a szomszédos ország nyelvének ismerte is (szlovák és más szláv nyelvek,
román és más latin, szerb és más szláv nyelvek, orosz és más szláv nyelvek), ezáltal
könnyebben tudnak elhelyezkedni olyan területen, multinacionális, vagy több országban jelen
levő cégeknél, ahol e nyelveken kommunikálni tudó emberekre van szükség.
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Mely szerint a határon túli magyar felsőoktatás az egyoldalúan magyar nyelven biztosított képzés
következtében a magyarországi munkaerőpiacra „termel”.
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Interjúalanyaink között egy esetben találtuk a Kontra Miklós (2005) által a Sült galamb? című
konferencia-kiadványban leírt hipotézist indokoltnak, az orvosi képzés tekintetében. E
hipotézis szerint, a jelenlegi határon túli magyar felsőoktatási intézmények képzésük
egynyelvűsége következtében leginkább a magyarországi munkaerőpiacra termelnek
utánpótlást. Úgy tűnik azonban, hogy ebben az esetben tömeges problémáról van szó. Az
orvosi egyetem elvégzése után ugyanis Romániában egy 3 éves rezidens képzés következik,
melynek végén Bukarestben központilag kell szakvizsgázni ahhoz, hogy valaki szakorvosként
kihelyezést nyerjen. Interjúalanyunk véleménye szerint egy magyarnak csak a legrosszabb,
mások által nem választott szakmákban van esélyük otthon elhelyezkedni, amit egyrészt a
nyelvi hátránnyal indokol:
Egy orvosi egyetem elvégzése után nagyon nehéz Romániában érvényesülni, pontosan
azért, mert a rezidensi vizsga is úgy van megoldva, hogy Bukarestben van és nincsenek
tekintettel arra, hogy te magyarul tanultál, úgyhogy borzasztó kevés az esélye annak,
hogy egy normális szakmád legyen (31 éves, orvosi végzettségű, székelyföldi nő).
A rezidensi vizsga vízválasztónak tűnik, annak ellenére, hogy az egyetem alatt lehetőségük
nyílt elsajátítani a szaknyelvet, hiszen az órák 40%-a, amit a szakmai gyakorlatok tesznek ki,
mind román nyelven zajlottak.
-Igen, de viszont ez (a szakmai nyelv tudása) nem jelenti azt, hogy nem lesz
hátrányban egy anyanyelvűvel
-Ha a szakmát ugyanolyan jól tudod, akkor elméletileg nem lehet probléma, nem?
- Sajnos nem ezt mutatja a tapasztalat, nagyon nehéz… nekünk már a licensz vizsgánk
is románul volt és ezerkétszáz oldalnyi anyagból kellett felkészülni és tudom, hogy az
nyaram egy az egyben ráment, lelkileg teljesen rámentem, tehát szinte lehetetlenség,
azt kell mondjam. Még a románoknak is nagyon nehéz (31 éves, orvos, székelyföldi
nő).
Ezért sokan, az interjúalanyunk magyar nyelven tanuló társainak mintegy 70%-a,
rezidensként Magyarországra jött tanulni és dolgozni, még akkor is, ha ez a diplomája
honosításával, külön vizsgákkal, a letelepedési engedély kiváltásának bürokratikus
folyamatával járt (a nélkül nem lehet rezidensi képzésre jelentkezni). Interjúalanyunk szerint
az egyik legnagyobb magyarországi orvosi egyetem rezidenseinek mintegy 30%-a határon túli
magyar.
A bölcsészek esetében megnyilvánuló pályakorrekciós továbbtanulások annak a jelei, hogy ők
szembesülnek a legnagyobb kihívással a foglalkoztatás tekintetében, nehezen tudják
diplomájukat a munkaerőpiacon konvertálni.
Kevesen voltak, akik elégedettek voltak azzal, amit a felsőoktatás számukra nyújtott
Végül is én, ha úgy tetszik, a szó klasszikus értelmében vett egyetemre készültem és
másképpen, sokkal-sokkal komolyabb iskolának gondoltam. Igazból mondhatom, hogy
ha visszanézek, egy főiskolai szintű képzést kaptunk (az egyetemen – szerz.) (41 éves
magyar-német diplomás, közép-erdélyi nő).
Igazán az nem zavart volna, hogy románul kell tanulni, de nem láttam komolynak a
képzést otthon, tehát volt 4-5 haverom, akik odajártak és tényleg így nagyon link volt,
tehát gyakorlatilag én megkérdőjeleztem, h jogi ügyeimet ők vinnék, mert egyszerűen
nem tartottam megbízhatónak szakmai szempontból (27 éves, jogász közép-erdélyi
srác).
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A képzéssel elégedettek inkább a Magyarországon végzettek köréből kerültek ki, jogászok,
műszaki menedzserek, gépészmérnökök:
Szerintem maximálisan segítettek, tehát, mind az alapképzés, pontosabban az első
diplomám, mind a második diplomám maximálisan segített az elhelyezkedésben. Nem
konkrétan arra gondolok, hogy kérték a felvételnél, hogy mutassam be őket, hanem
úgy az ott megszerzett ismeretek, meg egyéb, amit nem az iskolapadban szerez meg az
ember, hanem a tanulás során (35 éves műszaki menedzser partiumi fiatal).
A bölcsészek szerint maga a diploma fontos volt, de az egyetem nem sok alkalmazható tudást
adott, inkább egyfajta elméleti alapot. Nem meglepő módon az állami diplomák munkaerőpiaci értéke jobb, a magánegyetemi végzettséget nehezebben lehet a munkaerőpiacon
konvertálni, ami elmondható az állami-egyházi felsőoktatási intézmények által kiadott
diplomák munkaerő-piaci értékéről is, ez utóbbiak hátrányára.
Azt mondják, h többnyire közszférában és ELTE-ről vesznek fel embereket. Ez teljesen
megcáfolható, mert egyik minisztérium például tele van miskolci végzettségűekkel.
Vagy egyes ügyvédi irodák is határozottan ellenzik, hogy Pázmány végzettségű
kerüljön oda. Gyakorlatilag annyi iroda van, hogy ha mondjuk 50% megteszi, de ott
van a másik 50%, amely nem ELTE-st fog venni, tehát ebből is van, meg abból is (27
éves jogász, közép-erdélyi srác).
A fiatalok többsége úgy gondolja, hogy diplomája (esetleg fokozata) nyugaton érne a
legtöbbet, azt követően Magyarországon a legmagasabb a piaci értéke majd legkevésbé otthon
értékelik. Ez fokozottan érvényes az orvosit, műszakit, informatikát végzettekre. A szlovákiai
magyar fiatalok szerint otthon diplomájuknak nagyobb a piaci értéke, mivel ott kevesebb a
diplomás. A magyar szakot végzettek (ha az nem társul idegen nyelvvel) úgy gondolják, hogy
lehetőségeik nagyon behatároltak, csak a magyar nyelvterületen tudnak vele érvényesülni.
Ez, amit én tudok, gyakorlatilag helyhez kötött tudás, azzal nem tudom, hogy kint mit
lehet kezdeni egy magyar szakos diplomával. Mosogatni meg uram bocsá nem akarok,
meg házinéninek meg kutyasétáltatónak elmenni, bár amíg nem voltam keresőképes,
addig talán azt is elvállaltam volna. Voltak olyan hullámvölgyek, amikor az ember
nagyon maga alatt van és akkor ugye azt gondoltam, hogy hát végül is ugye a pénznek
nincs szaga és oly mindegy, hogy mit csinálok, de soha nem tudtam magam rászánni
erre, hogy most azért, hogy éljünk valamiből, elvállalok bármit (28 éves magyarművészettörténész diplomás szlovákiai magyar lány).
A munkába állás sok esetben megnyújtja, időben kitolja az egyetemi pályafutást, mert munka
mellett kevesebb idő jut a tanulásra, de néha ezt teszi a katonaság elkerülésére irányuló
szándék is:
Igen, a katonaság miatt (járt egyetemre 9 évig 5 helyett- szerz. megj.) első sorban, az
utolsó 3 éven tényleg 1-2 tantárgyam volt és ki kellett húznom 25 éves kor befejezéséig
az egyetemet, h ne gondoljanak rám azután a hadseregben. Elvihettek volna,
állampolgárság nem volt és másfél évig akkor még szerettek volna és csak az egyetemi,
külföldi egyetemi tagság volt az, ami felmentett a mi nevünkben (30 éves,
gépészmérnöki végzettségű kárpátaljai fiú).
Az egyetemi évek kitolódása valamint a karrierépítés, letelepedés miatt a Magyarországon
diplomázó határon túli fiatalok esetében a családalapítás általában későbbi időpontra esik,
mint az otthon maradottak körében.
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Munkaerő-piaci pályafutás
Nagyon sok határon túli magyar interjúalanyunk esetében megfigyelhető, hogy a
diplomaszerzést követően előbb szülőföldjükön próbáltak munkát keresni, legtöbbször
sikerrel és csak ezt követően, néhány év múlva döntöttek úgy, hogy szerencsét próbálnak
Magyarországon.
E döntés mögött többféle szándék, indok sorakozhat, lehetett továbbtanulási motiváció, vagy
a lehetőségek beszűkülése, vagy a szakmai és pénzügyi igények kielégítetlensége, generációs
konfliktusok családban, munkában, esetekben magánéleti jellegű döntések is befolyásolták
azt.
Mi egy olyan klikket, vagy akármit is alkottunk ilyen fiatal gárdát, akiknek elég sok
összetűzése volt az öregebb generációval, a politikával, a kritikusokkal, más
irányvonalat próbáltunk képviselni, amibe végül is beletört a mi bicskánk, ez az
igazság és akkor a 8 vagy 9 ember ebből a társaságból kijött Pestre. Én maradtam
mert én Erdélyben akartam csinálni ezt a művészetet. Akkor még egy évig bírtam. Én
maradtam, azt mondtam, hogy én maradok, mert megmutatom, hogy mi a helyzet, egy
évig bírtam ezt egyedül és akkor azt mondtam, hogy jó, befejeztem, olyan darabokat
kell csinálni, amiket már nem szeretek, mert az én művészi gondolataimat nem elégíti
ki és akkor azt mondtam, hogy nem éri meg ezzel a színházzal foglalkozni (32 éves
színész székelyföldi srác).
Nagyon egyedi és kalandos karrierpályának számít a fenti fiatal története, aki előbb hat évig
otthon dolgozott színészként szakmájában, majd egy meglehetősen kétes hírnevű272 piaci
cégnél helyezkedett el és futott be szépen felívelő karriert.
Nagyon negatív reklám volt, bárki, aki ott dolgozik, a barátok is csak így néztek
engem, hogy most mi az, ezt meghülyült, vagy mi van. És saját irodám volt,
titkárnővel, tehát már odáig vittem a dolgokat, hogy körülbelül én voltam a második
legfontosabb ember ott a cégnél (32 éves színész székelyföldi srác).
Elvégezte közben magánúton, államnyelven a jogi egyetemet, majd saját, sikeres
vállalkozásba kezdett, aztán pedig azt feladva Magyarországra költözött és visszatért eredeti
foglalkozásához.
A 14 interjúalanyból 10 alkalmazottként, 3 önálló vállalkozóként dolgozott, egy személy
pedig gyermeknevelési szabadságon volt, de a 3 vállalkozó közül is egy éppen az interjú
pillanatában váltotta át szerződését határozatlan idejű, teljes körű alkalmazásra.
Megfigyelhető ugyanakkor ellentétes tendencia is, az alkalmazottak körében is volt egy
közgazdaságit végzett srác, valamint egy matematika szakos tanárit végzett lány akik
alkalmazásuk mellett próbálják önálló vállalkozásukat (hálózati marketing) felfuttatni, olyan
mértékben, hogy a későbbiekben az önálló vállalkozás önmagában biztosítsa megélhetésüket.
A három vállalkozó közül azonban a másik kettő kényszervállalkozónak is tekinthetők,
ugyanis a munkájukhoz, szakmájához szükséges papírok hiányában, illetve habitusukból
kifolyólag (kötöttségek kerülése) nem tudnak vagy lehet nem is akarnak alkalmazottként
elhelyezkedni. Mindketten, habitusuk szintjén valamilyen szinten a művészeti világhoz
sorolhatók, egyikük színész, másikuk filmes-fotós.
Mint láthattuk hasonlóan a tanulási szándékkal migrálókhoz a munkahelyi vagy más néven
gazdasági migráció is több tényezős, azt jelentősen meghatározza:
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A cég vezetőjét a közvélemény maffiózóként tartja nyilván, sikkasztás, megvesztegetés miatt ült, nemrég
szabadult.
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az otthoni lehetőségek szűkössége, foglalkozások alacsonyabb presztízse,
megbecsültsége, nyelvi nehézségek, nehezebb érvényesülés
az egyéni ambíciók (kockázatvállalás) és kapcsolatok
a külföldi lehetőségek vonzása (magasabb fizetések, szélesebb körű kínálat),
befogadóbb közeg.

A siker és kudarc dimenziói
Bár az interjúalanyok többsége hangsúlyozta, hogy a siker nagyon szubjektív dimenzió, mégis
voltak olyan közös pontok, mint a biztonság, elégedettség, boldogság, az hogy az ember
Jól érezze magát a bőrében, függetlenül attól, hogy ezt hol és milyen állásban érzi (28
éves alkalmazott matematika végzettségű kárpátaljai lány).
(Sikeres az – szerz. megj.) aki elégedett a saját életével. Mindenki, ahogy megéli a
saját helyzetét, tehát ha ő elégedett az életével, akkor ő sikeres (35 éves matematika
tanári diplomás székelyföldi nő).
Azt láthattuk ugyanakkor, hogy az interjúalanyaink többsége a munka, karrier szempontjából
próbálta a kérdést megragadni (lehet, hogy kutatási témánk és a korábbi krédésektől is
befolyásoltatva) és így azt a képet kaptuk, hogy a siker napjainkban nagymértékben az anyagi
világ dimenziójában nyer értelmet, az anyagi jólét a biztonság és kényelem egy dimenziója:
Relatív, hogy kinek mi jelenti a sikert. Én, hogyha van egy jó munkahelyem, meg
legyen egy kényelmes életem, biztonságom, anyagilag is, tehát egy ilyen jó
középkategóriájú fizetése legyen az embernek, meg így ne legyenek mindennapi
nehézségek (31 éves orvosi végzettségű székelyföldi nő).
Csak azok tudnak napi szinten jól megélni, akik valamilyen vállalkozásba kezdtek,
vagy vendégmunkásként szerezték meg a kinti nem adózott és egy az egybe hazavitték
(27 éves jogász közép-erdélyi srác).
Aki boldog ember, másrészt, aki azzal foglalkozik, amivel szeretne foglalkozni és nem
a másnapjáért dolgozik, hanem azon már túl van (31 éves műszaki menedzser partiumi
férfi).
Ugyanakkor vannak vidékek, ahol a sikeresség összefonódik olyan elemekkel, „helyi
sajátosságokkal”, mint a bűnözés, korrupció, maffia:
Mindenki többet gondol a másikról, hogy több pénze van, vagy jobban él, mint ahogy
él valójában. Vagy általában, hogyha valaki hirtelen meg is gazdagodott, azt mondjuk
sikeresnek tekintik, hogy most sok pénze van, nagy háza van neki, ilyen szempontból
sikeres, akkor általában mindig benne van az, hogy nem tisztességes úton szerezte (31
éves magyar-antropológia diplomás vajdasági lány).
Más a realitások, a valóság és álmok megfelelésében kereste a siker összetevőit:
Ha megkeresem azt, amit éppen reálisnak gondolok, akkor elégedett vagyok vele, ezt
sikernek érzem (30 éves gépészmérnöki végzettségű kárpátaljai férfi).
Az egészség, szeretet, mint a siker egy-egy dimenziója, ezen értelmezések mellett nagy
mértékben háttérbe szorulnak
Ezek a dolgok sokkal fontosabbak, hogy egészségesek a gyerekek, hogy nem tudom, mi
szeretjük egymást (31 éves magyar-antropológia diplomás vajdasági lány).
Az interjúinkban azonban gyakran olyan reflexív és összetett értelmezését is kaptuk a
dolgoknak, amit nem szorul további elemzésre, például a siker relativitásáról szóló következő
részlet:
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Hát legyünk bölcsész és akkor adjunk egy olyan választ, hogy sikeres ember az, aki
valahol megtalálja magában azt a békét, boldogságot, amit azért mindenkinek meg
kell találnia s akkor legyünk egy kicsit utálatosak és földhözragadtabbak, a sikeres
ember az, aki megfelelőképpen tud teperni és kapaszkodni és könyökölni és jó helyen
jókor tud ott lenni, s jó pozícióban jó pincér, lehet, hogy igénytelen és szar munkát
csinál, de nyilván megvan mindene, ami anyagilag a sikeres ember képéhez kell. De
vannak aztán köztes állapotok is, amikor valaki jól elvan egy olyan állásban, ami
kevesebb pénzért, de viszont neki megfelelő (28 éves magyar-művészettörténész
szlovákiai magyar lány).
Kudarcosnak legtöbben azokat nevezték, akik nem akarnak, vagy szeretnek dolgozni.
Végül is, ha valaki odafigyel rá, meg kellő kitartással keresgél, talál munkát, mindenki
találhat munkát, bármit, képzettségének megfelelően. Én azért keresgéltem 10
hónapot, mert végzettségemnek megfelelően akartam találni, normális munkát
szerettem volna találni, de ha alkalmi munkát szerettem volna, akkor már hamarabb is
találtam volna, csak akkor kevesebb energiám maradt volna keresésekre és inkább úgy
döntöttem, h várom a megfelelő lehetőséget (30 éves gépészmérnöki végzettségű
kárpátaljai fiatal).
Ez esetben is hangsúlyozták a kudarc relativitását, mely attól a nézőponttól függ, ahonnan
nézzük:
Emberek szemében lecsúszott emberek azok a cigány családok, akik ilyen telepen
élnek, azok számukra lecsúszott emberek, viszont a kesztői telepen élők között vannak
olyanok, akik azt mondják te vagy a lecsúszott az ő családjuk között, a másik pedig aki
többet tudott szerezni a Vöröskereszttől, több karácsonyi ajándékot, vagy akármit, az a
sikeres ember (31 éves vajdasági magyar-antropológia végzettségű lány).
Egy interjúalany volt, aki szerint az idősebbek és a fiatal diplomások a leginkább
veszélyeztetettek, illetve kudarcnak kitettek.

Migráció
Hazatérés – maradás, otthon –itt antitézisei, a mérleg nyelve
Érezhetően a hazatérés azokat foglalkoztatja leginkább, akik egykor jól tudták a többségi
nyelvet is, szórványból származnak, valamely iskolájukat (leginkább az egyetemet) többségi
nyelven végezték és nem okoz számukra gondot, hogy néhány nap alatt folyékonyan
beszéljék az állam nyelvét. Érdekes módon leginkább a szlovákiai interjúalanyokat
foglalkoztatta a hazatérés lehetősége, majd a határ-közeli, partiumi vagy bánáti erdélyieket.
Egyre kevésbé hallom azt, hogy ide jönnének, egy, aki itt van, az meg visszahátrál,
nagyon sokan. Ilyen kategóriák, hogy takarítónő. Most beszéltem valakivel, nem akar
itt lenni, inkább otthon Romániában ugyanazt elvégzi, ugyanannyit megkeres...
Hazatérnek a barátaim is, fuvarozással foglalkoztak, csináltak egy céget és otthon is
azzal foglalkoznak. Mocskosul jól megy, annál sokkal jobban, mint itt (33 éves
külkereskedelmi végzettségű, filmes-fotós közép-erdélyi férfi).
A székelyföldiek, vagy közép-erdélyiek mintha csak gondolati síkon kacérkodnának az
ötlettel.
Jelen esetben román-magyar cégeket is néznék azért, mert jogtanácsosként akkor
mondjuk látnék fantáziát, perspektívát, hogy elhelyezkedjem náluk, vagy legalábbis
felajánljam, h tudnék náluk dolgozni (27 éves jogász közép-erdélyi srác).
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Én sosem zártam ki magamból ezt a lehetőséget, azt hogy eddig nem adódtak
körülmények, ez okozta azt, hogy nem mentem még haza. Mindig azt szoktam erre
mondani, hogy ha megéri hazamenni, akkor hazamegyek, de miért menjek haza. Ha
ugyanazt, meg tudnám találni a lehetőségeket, legalább úgy, mint itt, akkor megéri
hazamenni. Gondolok itt valamilyen vállalkozási formára, tehát mondjuk, hogy ha
olyan helyen, cégnél dolgoznék itt Magyarországon, aki szeretne egy nagyváradi,
aradi, vagy nagyszalontai kirendeltséget nyitni, akkor szívesen elvállalnám, tehát arra
nem mondanék nemet (31 éves műszaki menedzser partiumi férfi).
Ezekben az esetekben nehéz lenne megmondani, hogy ha ténylegesen adódna lehetőségük,
élnének-e vele, az elképzelések vázolásából számomra úgy tűnik, hogy a tényleges szándék
hiányzik a megvalósításhoz:
Úgy kéne előkészíteni, hogy előbb hazamegyek, otthon élek egy évig, megtanulok
rendesen románul és utána szándékosan, célirányosan kutatok olyan cégek iránt, aki
rendelkezik kirendeltséggel, vagy szándékozik nyitni, vagy pedig egyszerűen ott
bekapcsolódnék az otthoni álláshirdetési körforgalomba, bejelentkeznék mindenféle
fejvadász cégekhez és akkor bizonyára megtalálnának azok, akik ilyen embert
keresnek, akik itt végeztek (31 éves műszaki menedzser diplomás partiumi srác).
A kárpátaljai és vajdasági interjúalanyok teljes mértékben kizárják a hazatérést.
Nem ismerem a nyelvet, tehát én otthon nem tudnék elboldogulni. Nem tudok már se
oroszul se ukránul boldogulni meg hát a lehetőségek sem ugyanazok. Meg ahhoz hogy,
ugyanúgy, mint Magyarországon, ahhoz hogy ilyen fajta munkát tudjak, vagy jól el
tudjak helyezkedni, végzettségemnek, meg az iskolázottságomnak megfelelően, Kijevbe
kellene mennem, az meg messzebb van otthonról, mint Bp. és más ott minden. Elég rég
óta itt vagyok, 96 óta, itt jobban otthon érzem magam, mint otthon, vagy akárhol
máshol (28 éves alkalmazott matematika végzettségű, kárpátaljai lány).
Bizonyos szakmák esetében a nyelvtudás és foglalkoztatás még jobban összefonódik, ami a
hazatérés hátráltatója lehet:
Ő viszont teljesen kizárja a hazatérést, mert ő pszichológusként szeretne elhelyezkedni,
amire otthon kevésbé van szükség, vagy kevésbé van kereslet, mint Magyarországon,
nem beszélve arról, hogy pszichológusként még inkább szükség van a nyelvre, a
nyelvismeretre és ő ezzel még kevésbé rendelkezik (31 éves műszaki menedzser férfi
Partiumból).
Természetes, hogy a származási ország gazdasági- társadalmi- politikai helyzete is
nagymértékben meghatározza a fiatalok kilátásait és csak oda érdemes visszatérni, ahol
pozitív jövőkép rajzolódik ki, ahol gazdasági fejlődés, politikai biztonság van, nem olyan
nagy mértékű a korrupció és valamilyen mértékben kiszámítható a jövő.
Hát, a lehetőségek országa, a lehetőségek országa főleg így piac terén, tehát az Unió
is egy nagy üzlet igazából, mert azáltal, hogy most Románia is belépett, ezzel egy
újabb keresletet ki tudnak elégíteni, az uniós kínálattal. Tehát Románia vásárolni fog,
Románia fizetni fog a szolgáltatásokért, tehát megéri az Uniónak Romániát is bevenni.
Az, hogy Románia mennyire érett meg erre, az egy más kérdés, tehát, én jártam elég
sokfelé Romániában meg beszélgettem elég sok emberrel, de az otthoni munkamorál
nem éri el a magyarországit sem, nemhogy az európait (31 éves műszaki menedzser
srác Partiumból).
Az elmaradottság nem vonzó a fiatalok számára, mert nem kecsegtet munkaerő-piaci
kilátásokkal:
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Nagyon lassú a fejlődés, nem tudom miért, de nagyon az, ők meg vannak magukkal így
elégedve, elvannak maguknak és kész (30 éves gépészmérnöki végzettségű kárpátaljai
férfi).
A pozitív példák, viszont kedvező feltételeket jelenthetnek:
Hallottam nagyon sok otthoni sikertörténetet, igaz, hogy főleg gazdasági területen,
tehát aki mondjuk otthon végzett közgázt, vagy marketingen diplomázott, hogy ő
bekerült egy multinacionális céghez és ott versenyképes fizetést kap, ami vetekedik a
Mo.-i fizetésekkel. Műszaki területen az otthoni programozók is megkeresik szerintem
az itt megszerezhető fizetéseket, főleg akkor, ha külföldre is bedolgoznak. Lehet, hogy
többet dolgoznak, de megkereshetik vele azt a pénzt, amit itt Magyarországon (31 éves
műszaki menedzser srác Partiumból).
A visszatérés mellett döntő motívum lehet egyfajta kiábrándultság is, a befogadó ország
ellenségessége, vagy közönye, a december 5.-i népszavazás okozta sokk is. Érdekes ahogyan
ezt értelmezik:
Valahogy ők most így nem akarnak tudni semmit Magyarországról. Tehát rájöttek, h
így gyakorlatilag ők maguk kell megoldják a saját problémáikat és abszolút már nem
várnak mondjuk segítséget innen, meg nem is érdekli. Tehát nem tudom, régebb volt
egy ilyen Magyarország iránti mámor, most meg nincs (27 éves jogász erdélyi
származású srác).
A dec. 5.-e az csak egy ilyen fricska volt, de annyira fel voltam készülve rá, hogy nem
ért meglepetés. Igazából tudtam, hogy ez lesz, mert kamu volt az egész, egy politikai
propaganda (33 éves külkereskedelmi végzettségű, filmes-fotós erdélyi srác).
Azt, amit az ember úgy gondolt, korábbiakban, hogy ilyen össz-társadalmi szinten, az
így dec. 5.-én manifesztálódott, ki lett mondva. A mi barakunk az a mi barakunk és
hogy boldog és mosolygósak legyünk, az is marad, tehát nem közösködök senkivel (38
éves teológiai végzettségű partiumi srác).
Ugyanakkor a távolság is fontos tényező, hiszen azok gondolkoznak hazatérésben, akiknek
közel a szülőföldjük, kevésbé szakadtak el az otthoni kapcsolataik, akiknek az életében kisebb
lépés volt a Magyarországra település.
Úgy érzem, hogy akik bentebbről jönnek, azok sokkal erőteljesebb döntéseket kell
meghozzanak, mint mi, akik csak így átugrálunk a határon. Kicsit olyan, mint ha most
Csíkban lakjak vagy a Gyímesben vagy a Kászonokban, tehát mi inkább így éljük meg,
hogy hol lakjak, a Partiumban, a Nyírségben, vagy Budapesten. Tehát mondom, hogy
nem emberi kvalitások miatt, hanem egyszerűen a földrajzi közelség miatt, tehát egy
székely embernek az, hogy eljönni onnan, az egy erőteljesebb döntés, még mélyebb
döntés, mint ami nekünk (38 éves, teológiai végzettségű, erdélyi férfi).
A maradás mellett érvelők szerint, ez a legkényelmesebb megoldás:
Mondjuk, ami a legkézenfekvőbb, az az ittmaradás, egyszerűen abból a fizikai
realitásból adódóan, hogy itt élek és itt fogom esetleg megkeresni, vagy utánamenni,
vagy itt tudom megszervezni. Hát, hogyha józanul gondolkodom, akkor ennek a
legnagyobb valószínűségét ennek látom (41 éves magyar-német szakot végzett erdélyi
nő).
A fenti tényezők mellett (fizikai távolság, nyelvtudás, kényelmesség, kiábrándultság,
sikertörténetek, ország fejlettsége) még három dimenzió lehet összefüggésben azzal, hogy
merre dől a mérleg nyelve: a hazatérés vagy a maradás mellett döntenek a fiatalok.
- hogy az érkezési társadalomban mennyire integráltak, barátságaikat milyen mértékben
határozza meg származásuk (erről a kapcsolati hálóról szóló részben bővebben)
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- mennyire látják tisztán a hazatérési lehetőségeiket, illetve
- milyen mintákat követnek (ami összefügg a siker-történetekkel és a migrációs mintákkal is)
Nagyon sok osztálytársam eljött Magyarországra, lassan többen vagyunk itt, mint
otthon, tehát aki idejött egyetemre, főiskolára, az általában itt is marad
Magyarországon (28 éves alkalmazott matematika végzettségű, kárpátaljai lány).
Tehát egy fontos tényező lehet, hogy hogyan ítéli meg a kibocsátó közeg a migrációt illetve a
visszatérést. A skála az elítéléstől a teljes elfogadásig változik, természetesen a megítélésnek
tulajdonított motivációk is.
Az elítélés mögött korlátolt gondolkodást, irigységet, látnak az interjúalanyok (akik nem
szabad elfelednünk, saját döntésüket is racionalizálják ezen a módon:
Lehet egyfajta irigység és azt hiszik, hogy nekünk könnyebb. Azért nehéz válaszolni,
mert szerintem abból ered az egész, hogy mi amikor diákok, vagy gyerekek voltunk, és
abban a közegben amiben mi felnőttünk, a szocializmusban, akkor mindenki aki tőlünk
nyugatabbra volt, tehát Mo. és külföld, annak úgy gondoltuk, hogy sokkal könnyebb
élete van. Valószínű, hogy ez így is volt, sőt biztos. Szerintem a mai emberekben még
mindig él egyfajta ilyen felfogás, ami szerintem nem igaz, vagy ma már nem olyan
mértékben igaz, mint ahogy ezt gondoljuk, vagy gondolják ők. Arányait tekintve biztos,
hogy sokkal nagyobb egyenlőség van a két ország között, mint amilyennek gondoljuk.
A valós az egyenlőbb (41 éves magyar-német végzettségű közép-erdélyi nő).
Az elítélés mögött kisebbségi közösségi diskurzusokat feltételeznek
Mindenki azt hiszi, hogy haza fogsz menni, Székelyföld nélkül nem lehet megélni,
otthon mindenki ezt gondolja, ez most egy ilyen kicsapongása a fiatal gyereknek, még
mindig nem nőtt be a feje lágya, vagy mi. Elítélik. Hát persze, hogy elítélik. Hát végül
is, mintha a hazát tagadnám meg, tulajdonképpen. Nem mondják ezt így el, de érződik,
tehát, ez egy nem helyes lépés azon emberek szemében. Megírtam egyébként, hogy
szerintem sem helyes, csak akkor lennének azok a feltételek, amiket, én szívesen, én
most is hazamennék, csinálnék otthon színházat, de nincsen közönség, nem jönnek el
az emberek színházba (32 éves színész erdélyi férfi).
A közömbösség mögött az általánosan elfogadott migrációs minták lehetnek:
Mindenki elment onnan, nincsen akit megítélni, már nincsen, az utóbbi 6-7 évben. A
90-es évek végén még ilyen úri hangulat volt, csúnyán néztek ránk csak azért hogy,
nem tudom, részben irigység, hogy volt bátorságod elmenni és egyedül új életet
kezdeni valahol máshol, de utána meg mindenki kiment Spanyolországba,
Olaszországba, Németországba és mindenhol kubikolnak és viszik haza a pénzt.
Úgyhogy az elmenőkre csak úgy néznek rá, mint pénzszállítókra, az ingatlanpiacot ők
tartják fenn, tehát ők táplálják a román hatóságokat is, elmegy 3 hónapra klotyót
pucolni és utána jól él belőle 2 évig, tehát örülnek, hogy ha elmennek. Sszép példa a
szomszédaink Kolozsvárról, minden családból legalább egy tag, vagy több, kettő is,
Spanyolországba, vagy Olaszországban van (33 éves külkereskedelmi végzettségű, de
filmezéssel, fotózással foglalkozóközép- erdélyi férfi).
Ahogyan a megélhetési kényszer indokolhatja az elfogadást is:
Az én településem nem egy feltétlenül hagyományőrző település és ez az egész
környékre elmondható. Hát sokkal inkább egy ilyen modernizációs értékeket követ az a
gyakorlati és konkrét szituáció, hogy nagyon sokan úgy próbálnak megélni, hogy
külföldön keresnek munkát… Sokan külföldön próbálnak, akár csak átmenetileg is,
vagy akár csak a férfi és otthon marad a család, nagyon-nagyon sokan az én falumból
is Magyarországon dolgoznak, vagy hát most már elkezdődött az is, hogy elmennek
még külföldre, még nyugatabbra, háztartásbeli alkalmazottnak az asszonyok…
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különben otthon ülhetne munka nélkül (41 éves magyar-német végzettségű középerdélyi nő).
A tömeges jelenség pedig új magatartásokat alakíthat ki az otthon-maradottakban, akik
megpróbálják fenntartani a kapcsolatot az elszármazottakkal és ebből gazdasági lehetőségere
szert tenni:
Sajnálják, hogy eljöttünk és kevés fiatal maradt otthon, tehát sokkal több a román
fiatal, egyre kevesebb a magyar osztály és mindez annak a hatása, hogy mi eljöttünk
otthonról, tehát alávágtunk egy kicsit a városnak… igyekszik felvenni, újra felvenni
velünk a kapcsolatot és igyekszik együttműködni velünk, igyekszik kihasználni az
általunk nyújtható lehetőségeket. Ugye, akik elszármaztak Szalontáról, azok között
bizonyára van már tehetősebb vállalkozó is. Szeretne gazdasági kapcsolatokat
kiépíteni különösen a szalontai származású vállalkozókkal (31 éves műszaki menedzser
férfi Partiumból).
Az interjúalanyok válaszaiból úgy tűnt, hogy mintha nem mindenhol folynának a kibocsátó
közegben diskurzusok a (ki)vándorlásról, úgy tűnt, hogy Erdélyben és Vajdaságban a
leginkább fontos kérdés ez, Kárpátalján és felvidéken kevésbé. Hogy Erdélyben nagyon is
foglalkoztatja a köztudatot ez a kérdés, mutatja az egyik legolvasottabb internetes fórumon
zajló vándorlásdiskurzus, vita is, pro és contra (In. http://lektur.transindex.ro/?cikk=4472,
Ahogyan
az
http://lektur.transindex.ro/?cikk=4480,
http://lektur.transindex.ro/?cikk=4483).
interjúalanyoknak sem mindegyikét érdekelte a kérdés, némelyüket mert már olyannyira kívül
került a közösségből, másokat meg nem érdekel, van aki pedig úgy ítéli meg, egyfajta
individualista nézőpontból, hogy a saját véleménye az ami igazán számít és nem akarja mások
megítélése alapján élni életét.
Érdekes lenne vizsgálni a befogadó ország migránsokkal szembeni attitűdjét vizsgálni és a
Magyarországról elvándorolt fiatalok visszafogadásának szándékát. Erről is zajlanak
internetes fórumok (lásd indexet).
A visszatérés megítélésében az itt levők úgy gondolják, hogy az otthoniak, ha
visszamennének azt gondolnák, hogy elbuktak, kudarcot vallottak és ezért menekülnek,
„hátrálnak” haza.
Nem tudom, hogy ők hogy fogadnának, én úgy élném meg, hogy valószínűleg azt
hinnék rólam, hogy kudarcot vallottam (35 éves matematika tanári diplomás nő
Székelyföldről).
Hát én korábban sem zárkóztam el attól, hogyha otthon egy értelmes munkát találok,
amiből meg is lehet élni, hogy hazamenjek, ezt továbbra sem tartom kizártnak, dacára
annak, hogy ugye a munkám révén napi kapcsolatban vagyok az otthoni tudományos
szférával és egyetemi szférával, nem tapasztalom, hogy nagyon könnyű lenne a
visszatérés, hogy nyitott kapuk lennének azoknak, akik itt tanulnak és
visszamennének… innen nézve úgy tűnik, vagy ha legalábbis az én generációmat, vagy
az én kollégáimat nézem, akkor azoknak volt esélyük, akiknek otthoni egyetemen,
otthoni tudományos életben sikerült helyet találni, akik nem jöttek el, hanem
folyamatosan otthon építettek maguknak karriert. És ez teljesen érthető, tehát egyfelől
abból a szempontból is érthető volt, hogy szükség volt ott és akkor tanerőre, tanárra,
akik egyetemi tanulmányaik mellett be tudtak kapcsolódni (41 éves magyar-német
végzettségű nő közép- Erdélyből).
Ez a megítélés részben valós gyökereken nyugszik, mert vannak hazatérők, akik rájöttek,
hogy itt alacsonyabb életszínvonalat tudnak csak maguknak biztosítani, mint otthon:
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Ismerek olyat, aki azért, mert nem találta meg a számításait. Tehát mondjuk Váradon
családi házban élt, itt pedig egy fészerben, már bocsánat, de csak azt tudta megfizetni
abból, amit és akkor hát mondta, hogy neki ez nem életminőség változás és akkor
visszament oda, ahol tényleg, minőségileg jobban él (38 éves teológus partiumi srác).
Voltak, akik megpróbáltak otthon állásokat megpályázni, de néhány sikertelen próbálkozást
követően feladták, illetve párhuzamosan Magyarországon is kerestek és itt hamarabb sikerült
elhelyezkedni. Az otthoni próbálkozások során legtöbb esetben úgy érezték, hogy a
pályáztatás csak formai:
Szóltak is, hogy meghirdettek ott egy állást, de nem ő szólt, kerülő úton tudtam meg,
hogy meg van hirdetve az állás, jelentkeztem, elmentem és hát ottan egyszerűen
látszott, hogy nem arról szól, hogy én leszek a fasza gyerek, nem is erről szólt. A
szakmai kérdéseket nem is tették fel, hogy miért ezt a témát kutatom azt kellett
megválaszolni, a nemzetiségi kérdést, de arról, hogy mit tanítanék, milyen
felkészültséggel, erről semmit. Hát ott láttam, hogy ebből nem lesz semmi. (38 éves
földrajz diplomás szlovákiai magyar férfi).
A Magyarországon élők azt gondolják, hogy azok az osztálytársaik, akik az itthon maradás
mellett döntöttek, nem bánták meg, mert mind befutottak szakmailag és magánéletileg is:
Akik otthon maradtak, ők ügyesen csinálták és jó állásuk van és jól beilleszkedtek,
tehát otthon is úgymond sikeresek és szerintem ők nem bánták, hogy otthon maradtak
(31 éves műszaki menedzser férfi Partiumból).
Azon osztálytársaim, akik otthon maradtak, azok szerintem megtalálták magukat, a
helyüket, úgy anyagilag, vagy én úgy gondolom, hogy anyagilag is, mint szakmailag,
magánéletileg is... néhányan elmondják, hogy ők nem jönnének át, mert nem élnének
olyan jól, mint otthon (35 éves matematika tanár diplomás nő Székelyföldről).
A menni vagy maradni dilemma a vonzás-taszítás dimenziók mentén is leírhatnánk.
Lássuk tehát a hazatérés melletti érveket, az otthon pozitívumait:
- Lassúbb, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb munkatempó
A munkatempó? Hát teljesen más, itt feszített munkatempóban dolgozom, ott meg ilyen
laza volt, tehát letanítottam az iskolában az órákat aztán hazamentem és
magánóráztam egy kicsit, javítottam a dolgozatokat, a szüleimmel éltem, tehát nem
volt gondom arra, hogy én hogyan tartsam fenn magamat, tehát az egy ilyen
kényelmes helyzet volt, de nem cserélném el a mostani életemet azzal az életemmel (35
éves matematika tanári végzettségű, székelyföldi nő).
- Szülői támogatás lakhatásban, megélhetésben, kapcsolati tőkében
otthon milyen jó dolgom lenne, mert lenne lakásom már, ő meg tudná főzni a kaját is
és jönne és rendezné a lakásomat (35 éves matematika tanári végzettségű, székelyföldi
nő).
- Korai családalapítás
- Sikeres példák
- Szorosabb interperszonális kapcsolatok, közösségi élet.
A hazatérés negatívumai:
- Alacsony fizetések
Ott még nincs annyira kiépülve ez az informatikai hálózatok, stb, tehát már épül
szépen kifele, de nincsenek olyan programok, amik úgy, használhatnának bizonyos
cégeknél, nem jellemző még, vagy nem fizetik meg, hogy ha van is akármi, nem lehet
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vele érvényesülni. Nyugaton sokkal többet fizetnének érte, egész biztos (30 éves
gépészmérnöki végzettségű kárpátaljai srác).
- Információhiány, korlátozott lehetőségek
Volt bennem egy olyan gondolat, hogy ha otthon maradnék, akkor nem kapnék annyira
jól fizető, meg olyan munkakört, ami annyira tetszett volna, vagy ami nekem annyira
fekszik, mint amit ott csináltam.(33 éves közgazdász székelyföldi srác)
- Kisebbségi hátrányok:
Sokszor azon akadtak ki, vagy abból lett konfliktus, hogy egy hosszú beszélgetések
végén, szlovák kocsmázások, meg ilyen kötetlen beszélgetéseknél, az esetek 70%-ban,
ha kellően hosszú beszélgetés, akkor a magyarok előkerültek valamilyen formában.
Nagyjában törvényszerű a dolog. És ha én jól beszéltem és mimikás voltam, akkor ők
egy időn után kezdték egyszerűen a témát, a magyar kérdést, vagy egyszerűen az
ügyeket és akkor kezdtek jönni a farbához, hogy akkor továbbra is tartom a dolgot,
hogy szlovákul beszélek, vagy megmondom, hogy magyar vagyok. Sokszor abból lett a
probléma, hogy megmondtam, hogy én magyar vagyok, s szörnyen érintette őket, hogy
az orruknál fogva vezettem őket a dolog miatt, nem közöltem ezt a beszélgetés elején
(38 éves földrajz diplomás szlovákiai magyar srác).
Hetente jártam haza és minden héten leszállítottak a buszról bennünket hazafelé a
szerb oldalon, hogy mit csempészünk, kiborítani a táskát. És akkor azért hogy ha már
nem tudom négy évig minden hétvégén ez veled megtörténik, akkor az 5. évben már
nem veszed észre (31 éves magyar-antropológia végzettségű délvidéki nő).
Nyelvtanulás szempontjából érdekesség, hogy a román tagozatosok 5.-től, mert akkor
volt idegen nyelvoktatás, tehát a román tagozatosak tanulták a nyugati nyelveket, mi
pedig az oroszt. Tehát volt azért egy kis tréfa a dologban, hogy úgy mondjam, tehát
egy olyan kedves dolog.(38 éves teológus, partiumi srác)
- Senki sem lehet próféta a saját hazájában
Én azt gondolom, hogy senki sem lehet saját hazájában proféta. Én ezt így gondolom.
Nem, hát nem is úgy alakult az életem, most már szerintem itt maradok. Nem tudom,
hogy elfogadnák-e, elvileg úgy könyvelik el, hogy én egy közülük való ember vagyok,
és akkor jön valaki és osztja nekem az észt, tehát ezt nem biztos, hogy jól élik meg az
emberek, tehát nem fogadnának el. Eléggé büszkék az ottani emberek ma már, akkor is
azok voltak és nem fogadják jól, ha valaki Magyarországról megy és elmondja nekik a
tutit ((35 éves matematika tanári végzettségű, székelyföldi nő).
- Ismeretség-függő alkalmazás
Otthon azért még jellemzőbb az, hogy valakinek a valakije. Tehát otthon még a hátszél
és a protekció nagyon számít, kevésbé a piaci helyzet, vagy versenyhelyzet kerül
előtérbe (31 éves műszaki menedzser srác Partiumból).
Otthon minden kapcsolatrendszeren alapszik, itt is, de itt mégis csak több a lehetőség
(35 éves matematika tanári végzettségű, székelyföldi nő).
- Bezárkózottság, elfásultság, kiábrándultság.
Érdektelenség van. Még nem lépett odáig ez a társadalom és nem is tudom, hogy
mikor fogja ezt meglépni, hogy, hát, hogy kíváncsi legyen a lélekre, önmagukra.
Ezeket mindenki takargatja, családon belül is, tehát ilyeneket veszek észre, hogy
mindenki mindenütt takargat, „mi élünk, jól vagyunk, nagyon jól csináljuk a
dolgunkat, minden oké” és közben abszolút, senki sem foglalkozik a lélekkel (32 éves
színész srác Székelyföldről).
- Tradicionális gondolkodás
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Otthon még a magyar társadalom Erdélyben, énszerintem, a legeslegeslegnagyobb
baja az, ami tulajdonképpen a jó is benne, hogy annyira, tehát így tudta csak
megőrizni magát, ilyen erősen, ahogy megőrződött, hogy lezárt. Hogy ő lezárta magát
és ezt a konzervet még mindig most nyitogatják a fejekben, lélekben. Az az ember az,
hogy egyszerűen kimozduljon az egyik faluból és átmenjen a másikba, azt napok előzik
meg, meg tervezések, hogy ezt egyáltalán megcsinálja, ez egy hatalmas probléma.
Tehát nem nyitnak, annyira zárt a gondolatvilág, hogy ahhoz képest ami itt van, hát ez
semmi, ahhoz képest, hogy ha más vagy, kinéznek… így tudta megőrizni magát ez a
társadalom, de itt egy művészember nagyon nehezen, tehát úgy vágja a fát, hogy mit
tud megmutatni, egy-egy ellenpontot, egy-egy tükröt a világnak, hogy azt soha, tehát
tíz évekbe kerül, amíg azt elhinné, hogy tényleg tükör van mutatva. E miatt mennek el
az emberek egyébként. Mert nyitottságra vágynak, és aki ezt megszagolja (32 éves
színész srác Székelyföldről).
- A magánszféra tiszteletének kiépületlensége
Könnyebb itt viselni a szingliséget, mint ahogy otthon viselném. Tehát itt természetes,
otthon szerintem még mindig nem természetes. (35 éves matematika tanár diplomás nő
Székelyföldről).
- Nehezebb érvényesülés
Azt nem osztom, hogy csak a románok érvényesülnek, mert van szép számmal olyan
magyar ember, magyar barátom, aki itt érvényesül, megtalálja azokat a kapukat,
teljesen gazdasági érdekek mentén vezérelve lehet érvényesülni, de tény és való, hogy
azért nehezebb. Tehát addig, amíg mondjuk odaát egy román-román kapcsolatban
megvan ez a „hai frate”273 műfaj, azt egy magyar gyereknek ki kell építeni, tehát
sokkal több munkát kell beletegyen ebbe a dologba…látva az ottani ilyen
mókuskereket, mondjuk, tény és való, hogy ugyanazt a munkát, amit Váradon teszek
bele egy dologba, sokkal kevesebbet érek el vele, mint Magyarországon, én mint XY,
én, mint magyar ember (38 éves teológus partiumi srác)
A magyarországi pozitívumok:
- Jobb lehetőségek
Az öcsémet én elég erőteljesen befolyásoltam, hogy ne Erdélyben menjen egyetemre,
merthogy úgy érzékeltem addigra, hogy mások a lehetőségei egy olyan hallgatónak,
egy olyan diáknak, aki Magyarországon végezte az egyetemet, mint nekem, aki otthon
végezte. Az érvényesülési lehetőségei, nyelvtanulástól, külföldi ösztöndíjakon
keresztül, munkába állás, ismeretelsajátítás, tehát maga az ismerteknek az
elsajátítása, itt nagyobb ismerethalmaz van, én úgy éltem ezt meg Erdélyben (35 éves
matematika tanár diplomás nő Székelyföldről).
- Könnyebb karrier, jó kereseti lehetőség
Azok az osztálytársaim, akik Magyarországon végezték az egyetemet, nyelveket
tanultak, külföldre jártak ösztöndíjjal, külföldi tanulmányutakon vettek részt. Ebből én
kimaradtam, és én úgy éreztem, ma is úgy élem ezt meg, hogy ezért sokkal több munkát
kellett így befektessek ahhoz, hogy eljussak odáig, ahol most vagyok, mint azok az
osztálytársaim, akik itt végezték az egyetemet (35 éves matematika tanár diplomás nő
Székelyföldről).
- Befogadóbb közeg
Biztos, hogy itt valamilyen szinten könnyebb, talán általában diplomásként könnyebb
egzisztenciát teremteni (41 éves magyar-német diplomás nő közép-Erdélyből).
- gyerekek jobb érvényesülési lehetősége
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Gyere testvér.
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Ami minket itt tart az, hogy a gyerekek itt tudnak jobban érvényesülni (38 éves
teológus partiumi srác).
A magyarországi negatívumok:
- Családalapítás kitolódása
- Adminisztratív nehézségek
Itt, mikor átjöttem, ugye akarva-akaratlanul szembesültem azzal, hogy ugye nem
vagyok magyar állampolgár, mert ugye hogyha iratokat kell benyújtani, akkor ott
rögtön problémát okoz, rögtön magyarázkodni kellett, rögtön meg kellett mondani,
hogy mennyire vagyok már magyar, magyar állampolgár, mennyire vagyok még
külföldi, mi hiányzik ahhoz, hogy állampolgár legyek, miben különbözik a bevándorolt
státusz az állampolgári státusztól, a tartózkodási státusz miben különbözik az
állampolgári státusztól (31 éves műszaki menedzser fiú Partiumból).
- Gyökértelenség, kapcsolathiány
Hát elég nehéz volt, nem volt se ismeretség, se kitekintésem a munkaerőpiacra,
idegenként 23 évesen, amikor kijön az ember kicsit más, mint amikor 18 évesen kijön
Pestre és nekilát még az egyetemista éveinek. Hát először jönnek a hirdetések,
hülyénél-hülyébb állások, végigzarándokolja az egész 2 milliós fővárost, ismerd meg
Budapestet címszó alatt. Akkor végül is egy ilyen diákszövetségen keresztül dolgoztam
több mint egy évig egy bankban, de ocsmány rohangálós adminisztrációs aláírkálós
munkát (28 éves magyar-művészettörténész szlovákiai magyar lány).
- Hátrányos megkülönböztetés
Voltak érdekes beszólások, hogy igen, te román vagy és ilyen jól tudsz magyarul?
Tehát ezt nem érdemes kommentálni, célszerű nevetni és továbblépni, megnézni ki
mondta és levonni a következtetést, hogy igen, ő is egy egyetemista volt (31 éves
műszaki menedzser srác Partiumból).
- Beilleszkedési nehézségek
Persze, kezdetben voltak nehézségeim. De hát nem azért, mert hogy határon túli
vagyok. Azért mert nekem itt nincsen semmim, tehát nem itt van a családom, nekem
nem itt van az a lehetőségem, hogy ha lehet a családomnál lakjak, amikor meg vagyok
szorulva,vagy tőlük kérjek kölcsön. Tehát ilyen abszolút hétköznapi dolgok, de bárki
így járna bárhol (32 éves színművészeti végzettségű erdélyi srác).
A Magyarországra történő vándorlás méreteire néhány interjúból következtethetünk:
„17-en érettségiztünk, ebből körülbelül 15-en egyetemre mentünk, és a 15-ből talán 6an maradtak otthon, többiek mind Magyarországon vannak (31 éves műszaki
menedzser srác Partiumból).
Külföldi migráció
Interjúinkban rákérdeztünk arra is, hogy tanulmányaik, vagy eddigi munkájuk során voltak-e
hosszabb ideig külföldön. Kevesen voltak tanulmányaik előtt, közben, vagy munkájukkal
külföldön. Legtöbbjük magyarországi részképzésen vett részt. Egy erdélyi lány, akinek
háromszor nem sikerült az egyetemi felvételije (1989 előtt) magyar-német szakra előbb
Magyarországra jött dolgozni gyógypedagógiai területen, majd nyelvtanulás céljából bébiszitterkedett egy évet Németországba, visszatérve pedig sikeresen bejutott egyetemre.
Azt is megkérdeztük, hogy a közeljövőben szándékoznak-e külföldre menni tanulni vagy
munkát vállalni. Legtöbb esetben azt a választ kaptuk, hogy bár nem zárják ki ennek
lehetőségét, de az egyéni életszakaszok alakulásával, illetve lezárulásával ez egyre inkább
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háttérbe szorul és a hangsúly egyre inkább a családalapításra, illetve a családalapítás
feltételeinek megteremtésére (anyagi-tárgyi-személyi) helyeződik.
Ahhoz már egy kicsit vén vagyok, vagy hogy is mondjam, nincs kedvem megint 3-4 évet
rááldozni az életemből arra, hogy pár nélkül, ismerősök nélkül akkor megint
nekivágjak valaminek, aminek természetesen nem biztos a kimenetele, de soha
semminek nem biztos. Ha csak úgy nem, hogy mondjuk találok egy olyan állást,
ahonnan kiküldenek, mondjuk az is más, hogy van egy csomó ilyen uniós hivatal, vagy
bármi, ahová kidelegálják az embert (28 éves magyar-művészettörténész végzettségű
szlovákiai magyar lány).
Sokan a határon túl élő családjuktól nem szeretnének még messzebb kerülni:
„közben van otthon egy családom, család alatt most az anyukámat értem, meg a
nővéremet, a nővérem gyerekeit, akikhez elég szoros kötődésem van és hát fizikailag
az túl nagy távolság lenne, hogy az ember tartsa, tehát egyébként már így is túl nagy
(41 éves magyar-német szakos végzettségű erdélyi nő).
Vannak, akik a kezdeti beilleszkedési nehézségeket nem szívesen vállalnák újra:
Hosszabb távra nem hiszem, nem. Nem tudom, kényelmes vagyok, most megint elég
nagy váltás volt, a 4 évvel ezelőtti, akkor egy nagyot váltottam, most úgy-ahogy itt
megszoktam, beilleszkedtem, most így 31 évesen nem szeretném azt, hogy valahol a
világon újrakezdjem, úgyhogy leginkább ezért nem. Biztos, hogy sokkal jobb
lehetőségek vannak, mert tényleg az orvosok is szerintem a tízszeresét keresik
körülbelül, de én egyelőre legalábbis nem tervezem, aztán, hogy mit hoz a jövő, nem
tudom (31 éves, orvosi végzettségű erdélyi nő).
Mások, bölcsészek, magyar szakot végzettek, a diplomájukat nem gondolják eléggé
konvertibilisnek egy külföldi munkaerőpiacon, annak helyhez kötöttségét hangsúlyozták.
Ahogyan korábban arra Sorbán - Nagy (2003) is rámutatott a szórványban és többségi
nagyvárosokban élő magyarok is egyre inkább a többségiek migrációs mintáit követik,
migrációjuk célpontjául ugyanazokat a helyszíneket és tevékenységeket választva. Az
Anyaország vonzása egyre kisebb, amit egyrészt a december 5.-i kiábrándulással, másrészt
gazdasági folyamatokkal magyarázhatunk:
Összehasonlították azt, h mit tudnának itt elérni, mennyibe kerülne az egész átjövéssel,
a költségek, meg minden és azt mondták, h nekik ez már, ez a plusz energia nem éri
meg… már nem lehetett látni a lehetőségeket. Most gyakorlatilag ha egy fiatal onnan
elindul, akkor még annyi elképzelése sincs, hogy itt hol fog tudni elhelyezkedni, mint
amennyi mondjuk ’98-ban volt… ha mennek, ők, mondjuk elhagyják Romániát, h egy
kis pénz szerezzenek, akkor 3-4 határral odébb mennek vendégmunkásnak, mert
gyakorlatilag Magyarországon most annyira nem tudnak elhelyezkedni (27 éves
jogász erdélyi férfi).
Úgy tűnik, hogy nemcsak az erdélyi migrációban figyelhetők meg új tendenciák, hanem sok
szlovákiai magyar fiatal is Csehországba ment tanulni:
Nem, érdekes módon inkább a Csehország, nyilván van benne még egy ilyen jó adag
nosztalgia Csehszlovákia iránt, mert akkor is a magyaroknak a nagy része, nem
mondom, hogy a többsége, de egy szép nagy része nem is Pozsonyt választotta, mint
egyetemi helyszínt, hanem Prágát, a Károly Egyetemet. És nemcsak nálunk otthon
Selyén, hanem úgy általában felvidéki értelmiségiek, valahogy teljesen normális volt.
Budapest annyira már nem volt a köztudatban (28 éves magyar- művészettörténész
szlovákiai magyar lány).
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Érdekes volt, mert Brünnbe jelentkeztem, annak az volt az oka, hogy ilyen szóbeszéd
tárgyaként emlegették, hogy könnyebb magyarként bejutni a Morvaországi
egyetemekre. Nem tudom ennek milyen alapja volt, de mindenki azt mondta, hogy oda
adjuk be (38 éves földrajz végzettségű szlovákiai magyar férfi).
Egyéni tényezők szerepe a migrációban
A hazatérés vagy maradás dilemma eldöntésében a vonzó és taszító tényezők mellett a
párválasztásnak van elsődleges szerepe. Nagyobb az esélye a hazatérésnek, ha mindketten
határon túliak és lehetőleg ugyanabból a régióból származnak, mintha párjuk magyarországi,
vagy más határon túli magyar régióból származik és nem beszélik egymás származási
országának nyelvét.
Egy pillanatig felmerült bennem, hogy akkor most hová helyezze magát az ember, de
közben én megismerkedtem a jövendő feleségemmel, erdélyi, nem nagyon akart
Kassára eljönni, úgyhogy mindenképpen Budapestet választottam (38 éves földrajz
diplomás szlovákiai magyar férfi).

Kapcsolati hálók szerepe a továbbtanulásban, munkaerő-piaci
elhelyezkedésben és migrációban
A továbbtanulásban és migrációban is nagyon fontos szerepe volt egyrészt az otthoni
háttérnek, hogy az milyen mértékben támogatta mindezt, másrészt a (be)fogadó környezetnek.
Fontos, hogy milyen „útravalót” kaptak otthonról a fiatalok, szüleik és közvetlen környezetük
milyen mértékben támogatta magyarországi tanulmányaikat, munkavállalásukat, illetve ez a
modell mennyire elfogadott az otthoni környezetükben.
Hát anyukám leginkább, ő ugye nagyon sok mindenkit készített fel, magántanítványai
voltak, akik mind Mo.-ra készültek, úgyhogy nem volt probléma, h a tanrend, meg a
nálunk levő tárgyak közötti különbségeket azokat megtanította és voltak olyan könyvei,
amik, irány az egyetem, meg ilyen címekkel, amik pontosan arra szolgáltak, h azok a
gyerekek a Mo.-i egyetemekre fel tudjanak készülni… Ők (szüleik – szerz. megj.) azt
mondták, h jöjjünk, merthogy ez a jövő (28 éves alkalmazott matematikus, kárpátaljai
lány).
Ahogyan az is fontos, hogy ki segít az első lépések megtételében
Könnyebb volt úgy elindulni, h ő (testvér) itt volt már, egy jól ismert úton indultam,
sokat segített, h ő már itt volt és akkor nem a teljesen ismeretlenbe küldenek, hanem itt
van ő is, tud segíteni, hogyha valami gond van 28 éves alkalmazott matematikus,
kárpátaljai lány).
Legtöbb esetben e személyes kapcsolatok segítenek a beilleszkedés első szakaszában,
kollégium vagy albérlet-keresésben, az első munkahely megtalálásában, igazolványok,
hivatalos papírok intézésében. E beilleszkedés sem mindig ment problémamentesen:
Akkor még hangsúlyosabban, hangsúlyozottabban használtam az erdélyi
szófordulatokat, mégiscsak egy bizonyos akcentussal beszéltem, tehát akkor még
erősebben. És valószínűleg ilyen valós és vélt sérelmeket éltem át. Nem biztos, hogy én
mindent úgy értékeltem. Lehet, hogy ők nem sérteni akartak engem, de én sértésnek
éltem meg. Rengeteg kisebbségérzésem volt (35 éves matematika tanári végzettségű
erdélyi nő).
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Szentannai Ágota (2001) egy korábbi 1998/1999-ben végzett határon túli magyar fiatalokra
vonatkozóan leírta, a határon túli magyar fiatalok, amikor átjönnek tanulni Magyarországra,
legtöbben a Márton Áron Kollégiumban a határon túli magyar diákokat tömörítő kollégiumba
kerülnek elszállásolásra, így első néhány egyetemi évükben barátaik döntően a határon túli
magyar diáktársaik köréből kerülnek ki. Az egyetem utolsó éveiben azonban felerősödnek a
magyarországi csoporttársi kapcsolataik, a diákmunkák alatt létesített barátságok, kollegiális
viszonyok és a munkába állást követően ezek kerülnek túlsúlyba.
Hát igen, abból alakult ki, merthogy ott van az ember a legtöbbet, a munkahelyén,
úgyhogy mondhatom, hogy egy nagyon nagy része a barátaimnak onnan van (31 éves
orvosi végzettségű, erdélyi lány).
Jelen kutatásban azt figyeltem meg, hogy bár mindez nagymértékben igaz, azonban nagyon
személyiségfüggő is. Vannak, akik teljesen liberálisak e tekintetben
Nem is figyelem, hogy ki, ha úgy tetszik nem is tartom számon, teljesen természetes,
igazából nem kategorizálom ebből a szempontból az embereket, de hát azért ez, azért
tudom, hogy ki kicsoda, vagy honnan jön, de ez soha nem szempont (41 éves németmagyar szakos végzettségű erdélyi lány).
Megint mások nyitottabbak a magyarországiak irányában és nem zárkóznak el a velük történő
barátságoktól, mások viszont inkább a határon túli baráti kapcsolataikat ápolják, és kevésbé
nyitnak a magyarországiak felé. Mindkét csoportról elmondható azonban, hogy kortól
függetlenül a magyarországiak közül is a legkönnyebben a vidékiekkel sikerül barátságot
kötni, amit az integráltság azonos szintje magyarázhat.
Nagyon kevés budapesti barátom van, mert az a kevés, ritka kivétel és a többiek vagy
vidékiek, vagy erdélyiek és ez nem az erdélyi mivoltam fitogtatása miatt történt, mert
tényleg itt ismertem őket meg, és itt barátkoztunk meg. Annak ellenére, hogy azt sem
tudtam hova való akkor (33 éves külkereskedelmi végzettségű erdélyi férfi).
Jobban tudok vidékiekkel kommunikálni, mint budapestiekkel…így megfigyeltem, hogy
jobb a szóértés közöttünk (27 éves jogász közép-erdélyi férfi)
.
Úgy tűnik, hogy a határon túliság felvállalásához politikai irányultság is társítható, azok, akik
inkább barátkoznak magyarországiakkal kevésbé aktívan követik a politikai eseményeket és
egyáltalán nem involválódnak
A politika nem érdekel, mert hazugság, tehát annyira hiteltelen, még a színház belefér,
pedig az is egy hazugság, tulajdonképpen, de szeretetből irányul és nem másból próbál
átváltozni (32 éves színművész erdélyi fiatal).
A másik kérdés, hogy Romániában nem nagyon politizáltunk, itt meg teljesen
váratlanul és érdekességként ért, gyakorlatilag, hogy itt hogyan osztódnak fel a pártprefenciák. Ez viszont újdonság volt (27 éves jogász erdélyi származású srác).
Míg azoknak, akik a hasonszőrű határon túliakat engedik be privát szférájukba erősebb a
politikai elkötelezettségük is valamely (többnyire a jobboldal) irányában.
Mindkét csoportnál megfigyelhető, hogy párkapcsolati téren előnyben részesítik a határon túli
fiatalokat, a közös múlt, otthoni és itteni nehézségek közelebb hozzák őket. Ezt a közelséget,
vagy kapcsot a mindkét társadalmon kívülálló érzés megélése is jelentheti.
Az álláskeresésben is sok esetben az informális kapcsolatoknak volt döntő szerepe.
Ezt az állást ismerősön keresztül, az évfolyamtársak közül volt egy aki már dolgozott
régebben ennél a főnöknél és akkor őt kérte volna meg a főnök, hogy dolgozzon neki,
de neki volt már egy jobb munkája és akkor továbbadta az ajánlatot (30 éves
gépészmérnöki végzettségű kárpátaljai férfi).
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Az informális kapcsolatoknak és beajánlásoknak azért is nagy a szerepe, mert egy határon
túli, hivatalos papírokkal (munkavállalási, letelepedési engedély) magyart alkalmazó cég
plusz feladatokat, hivatali eljárásokat vállal magára, amikor őket alkalmazza:
A 10 év alatt amióta itt vagyok az összes munkám csak személyes kapcsolaton alapul.
Nem tudom, hogy van ez, biztosan az is hatással volt erre, hogy ugyebár román
állampolgárként, senki sem akart egy plusz procedúrát végigjárni, legalábbis ebben a
körben, egy olyan embert alkalmazni, akivel pluszban kell, ráadásul egy ilyen
munkakör az viszonylag magas fizetést igényel, minimálbéren nem tudnak bejelenteni,
ezért ezután kell adózni is. Voltam interjúkon is, de sehol nem akartak, azzal kezdték,
hogy hol milyen papírokkal rendelkezek (33 éves külkereskedelmi végzettségű filmesfotós közép-erdélyi férfi).
De végeredményben azt mondhatjuk, hogy a határon túli magyar fiatalok esetében a
munkahelykeresés általános tendenciákat követ, lehet, hogy kicsit hangsúlyosabb az
interperszonális kapcsolatok révén történő álláskeresés, de mikor az nem működik, akkor jön
az újsághirdetés, körlevelek, közvetítők, minden más:
Diákszövetkezeti plakátokról olvastam le az első munkámat, munkalehetőségemet, a
következőt azt a Marriott hotelben szervezett amerikai-magyar kereskedelmi kamara
által szervezett állásbörzén keresztül, a harmadikat Express újságból szereztem, a
negyediket pedig talán jobmonitoros interjúból.. én a hírlevelekben hiszek, tehát ezért
járatom a hírleveleket, mert tudni kell, hogy éppen kit keresnek és hogyan kell
továbbfejlődni (31 éves műszaki menedzser férfi Partiumból).

Nyelv és identitás szerepe a felsőoktatásban, karrierben, migrációban
Érdekes megfigyelni, hogy milyen nagy eltérések mutatkoznak az egyes nyelvek értékének
tekintetében a különböző vidékeken és hogyan alakulnak ezek a hierarchiák, illetve milyen
mértékben segítik, vagy nehezítik a beilleszkedés folyamatát, legyen szó tanulásról, vagy
munkáról.
Egy határmenti, multikulturális hagyományokkal rendelkező városban a magyar nyelv
használata nem ütközött nehézségekbe:
Fölnéztek ránk a románok, végig, értékeltek, fölnéztek ránk. Úgy éreztem végig,
mintha azt látnák, hogy többet tudunk. Ez valószínűleg abból fakadt, hogy egy nyelvvel
többet beszéltünk, mint ők (35 éves, matematika tanári végzettségű, erdélyi nő).
Szintén a határ mentén, Partiumban is megvoltak a különböző nyelveket beszélő népek
együttélésének szabályai:
Van a nagymama utcája, ahol lakott, ott egymás mellett élt a magyar, a szerb, a
román, a zsidó, meg a német is, sőt, voltak bolgárok is, kertészkedtek, tehát egy ilyen
nagyon természetes közege volt ennek a multikulturális közegnek és teljesen zsigeri
volt az, hogy ha elfogyott egy tojás, akkor bármelyik szomszédhoz átmehetett. Ezt nem
értették, akik beköltözők voltak és nem is a Várad környéki román vagy magyar
falvakból, hanem még inkább a Kárpátokon túli területekről, akik nem érezték, nem
ebben szocializálódtak, akik nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy valaki magyarul
beszél mellettük, amit ő nem ért. És akkor neki rögtön az a képzete támadt, hogy őt
akarod megölni, vagy meggyilkolni (38 éves teológiai végzettségű, partiumi férfi).
Román szomszédaink voltak, akik megtanultak magyarul, román iskolatársaim voltak,
akik megtanultak magyarul. Ők románok voltak, román tagozaton, de magyar barátaik
voltak és megtanultak magyarul, tehát, náluk az nem volt jellemző, hogy a magyar
diákok megtanuljanak románul a román diákoktól, nálunk az volt jellemző, hogy a
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románok megtanuljanak magyarul a magyar diákoktól (31 éves műszaki menedzser
végzettségű erdélyi srác).
Azonban ez egy természetes kétirányú folyamat volt, mert a székelyföldiekkel ellnetétben a
partiumi magyarok is megtanultak románul:
Hál Istennek román osztályban jártam gimnáziumban, az első év az vérizzadás volt,
mert előtte csak magyarul, meg teljesen magyar közegben. Mondjuk az osztályban is
azért 36 emberből úgy 10-15 magyar volt, ebből 1-2 volt ilyen vegyes házasság, a
többi mind magyar családokból volt, hát azért volt vérizzadás, főleg, hogy többnyire
román nyelves órák is voltak, de hát én nem panaszkodom, úgy sikerült jól megtanulni
románul, így nem is bánom és katonaságban ebből nem volt gondom (38 éves
teológus, partiumi srác).
Ez azonban csak a partiumban volt érvényes, a Székelyföldön élő románok is elsajátították a
magyar nyelvet, de nem szerették használni azt, némelyek azért mert úgy tartották, hogy nem
beszélnek elég helyesen, ezért inkább elvárták, hogy hozzájuk az állam nyelvén szóljanak.
Szlovákiában is inkább a magyarok tanultak meg szlovákul, mint fordítva.
Volt olyan hely is, ahol a magyar nyelv szitokszóként hat:
Az okozott gondot, hogy a magyar nyelv presztízse ebben a csoportban nagyon
alacsony volt… A magyar, már szinte ilyen kabaré jellegű, vagy szitokszó, ilyen titkos,
rosszul beszélő, buta figura a kabarékban. ÉS körülbelül ilyen szinten kezelték ott is, a
legjobb körtársaim is a dolgokat, ha én megszólaltam és elkezdtem egy csomó
ragozási hibát, kiejtési dolgokat és hasonlókat ejteni. Ez úgy megviselt engem, mert
nem szívesen beszéltem és akkor én elég sokat ültem magamban, értettem a beszédet,
de nem nagyon szívesen szólaltam meg sokszor (38 éves földrajz diplomás, szlovákiai
magyar férfi).
A nyelvi kompetenciának hatalmas szerepe van az önértékelésben, önmagunk
elfogadtatásában főleg egy olyan környezetben, amely kis mértékben tolerálja a másságot:
Sokszor tudott zavarni, hogy amikor már elvileg jól ment a szlovák, hogy miért él még
mindig az emberben, hogy úgy éreztem nem tudom olyan szépen kifejezni magam,
ahogy egyébként gondolkodom és képes vagyok és ez olyankor fordult csak elő, ha
nagyon erőteljesen elkezdtem szlovákul gondolkodni, akkor veszett el, vagy került
nagyon távolra a magyar, de mindig rossz érzés került az emberbe, hogy nem tudom
olyan szinten elmagyarázni a dolgokat, ahogy azt én úgy érzem, hogy menne és azt
éreztem, hogy nem úgy kezelnek, nem úgy értékelik az embert, nem azon a szinten,
ahogy azt maga elvárja (38 éves földrajz végzettségű szlovákiai magyar férfi).
Van ahol a nyelv a munkában sem mindig képezett akadályokat, a színészek gyakran
dolgoznak román rendezőkkel, mert a román rendezés európai színvonalú:
Hát mi románul tudunk, ugye teljesen és mi románul beszélgettünk, ő (a rendező)
román példányból dolgozott, mi pedig magyarul mondtuk a szöveget, de egy színház az
annyira összetett nyelv, tudod, hogy nem, maga a nyelv az nem, az csak egyik rétege az
egésznek, a metakommunikáció sokkal fontosabb, meg a jelmez és a
metakommunikáció és a nyelv ott van, az is, de nem annyira fontos a színházban (32
éves színész székely férfi).
Érdekes az is, ahogyan interjúalanyaink a nyelvvesztés jelenségéről beszéltek, volt, aki a
többségi nyelv elfelejtését nehezményezte, volt aki pedig az anyanyelvének elvesztésétől
tartott a többségi környezetben:
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Én utáltam, amikor itt néhány évig itt Pesten nem használtam a szlovákot és
hazamentem és akkor a legnagyobb megdöbbenésemre egy nyelvet, amit tökéletesen
tudok, értek, így el kezdtem felejteni. És az olyan rossz érzés volt (nevet), hogy így
átment passzív tudásba (28 éves, magyar-művészettörténet végzettségű, szlovákiai
magyar lány).
Az meg külön ledermesztett, emlékszem, hogy egy idő után azt vettem észre, hogy
magyarul kezdek nagyon rosszul beszélni, hétvégén hazamentem és nem tudtam olyan
könnyen átállni a magyarra (38 éves, földrajz diplomás, szlovákiai magyar férfi).
Magyarnak lenni határon túl, vagy határon túli magyarnak lenni Magyarországon?
Szinte mindegy, mert mindkettő legtöbbször a kirekesztettség érzésével párosul.
Beszélgetéseink során szinte kivétel nélkül felmerült, hogy ezek a fiatalok úgy érzik, hogy
sehol sincsenek otthon, mindenhonnan kinézték már őket. Hazájukban kisebbségiként,
hazátlannak hívták őket,274 ha egyáltalán tudnak a létezésükről, mert Pozsonyból, Bukarestből
vagy Kijevből nézve a magyarok problémái marginálisak:
Nagyon sok helyen órák kellenek, hogy én tényleg magyar vagyok, magyar iskolában
jártam, ez is érdekes volt, hogy tulajdonképpen gettóban élünk és ők nem tudnak
semmit arról, hogy mintegy 600 ezer magyar is él ott, ezt nem tudatosítja a
közvélemény, azelőtt nem tudtak erről.(38 éves földrajz végzettségű, szlovákiai magyar
férfi).
Hogy én otthon magyarul beszélek, a szüleim magyarok, a nagyszüleim magyarok és
az ő szüleik is magyarok voltak, ez is ilyen furcsa volt, azért furcsa, mert mi az ország
közepén vagyunk, Csíkszereda teljesen az ország közepén van és ezáltal volt olyan
furcsa nekik, hogy mondtam, hogy az iskola, az általános az teljesen magyarul volt, a
tanárok magyarok voltak. Ez nekik teljesen furcsa volt. Olyan, aki teljesen román
környezetben élt és nem igazán járt még Erdélyben sem, annak egy ilyen
elképzelhetetlen, meg hát nem érti, hogy mi ez a sok felhajtás, hogy most autonómia,
meg, hogy magyar iskola, nem értették. Nem értik, mert nem voltak benne, vagy
nincsenek benne és nem tudják elképzelni.(33 éves közgazdász székelyföldi srác).
Magyarországon pedig lerománozták, szerbezték, szlovákozták vagy ukránozták őket.
Mindig, hogyha itt vagyok Magyarországon, akkor mindig délvidéki vagyok, de ez
nagyon sokunknál így van. Ha meg haza megyek, akkor meg „te már magyarországi
vagy” …szerb rendszertábla vagy nem tudom én mi, és akkor (megkérdik – szerz.
megj.) hogy te tudsz magyarul, s az osztálytársaim közül ezt sokan megkérdezték,
mikor átjöttem középiskolába (31 éves magyar-antropológia szakos vajdasági nő).
Ahogy idekerültem a magyar közösségbe, magyarországi magyar közösségbe, ők sem
értik, hogy az erdélyi magyaroknak milyen bajaik vannak, nem értik. Nem értik, hogy
milyen az, amikor ott nem vagy ottani, itt meg nem vagy itteni és ezt nem, ez a legjobb
megfogalmazás, hogy nem értik, egyszerűen nem értik, hogy miről beszélünk. És
ilyenkor azt szoktam mondani, hogy figyelj, nem ugyanabból a nézőpontból közelítjük
meg a dolgokat és teljesen értelmetlen, hagyjuk a francba (33 éves közgazdász
székelyföldi srác).
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Románul bozgor.
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Innen is eredhet egyfajta gyökértelenség érzése, mely további migráció táptalaja lehet. Ha már
az Anyaországban sem fogadják be őket, akkor teljesen mindegy, hol élnek a világban,
identitásuk melyik részét hangsúlyozva, magyarként, románként, szerbként, szlovákként,
ukránként, vagy leginkább emberként.
Identitás tekintetében az interjúalanyok között három csoport figyelhető meg. Az egyik
csoport határozottan vállalja határon túli magyar mivoltát, ez identitásának fontos része, és a
kommunikáció, vagy ismerkedés során is előtérbe helyezik:
Nagyon büszke is vagyok rá és hát ott tanultam meg mindent, ha nem is mindent, de ott
tanultam azokat a lényeges dolgokat, melyekből építkezek (32 éves színész erdélyi fiú).
A másik csoportnál mintha ez a kérdés semleges lenne:
Én nem szégyellem azt, hogy határon túli magyar vagyok, én úgy érzem, hogy én is
pontosan ugyanolyan magyar vagyok, mint aki itt él, sőt, talán még magyarabb is,
úgyhogy én ezt nem szoktam eltitkolni (31 éves orvosi végzettségű erdélyi lány).
A harmadik csoportnál viszont kevésbé hangsúlyos ez az elem, inkább személyiségük más
jegyei kerülnek identitásuk előterébe, foglalkozásuk, emberi tulajdonságaik, még akkor is, ha
meglehet a határon túliság is identitásuk nagyon fontos része, de látensebb, mint az előző
csoportnál:
Nem akarom mindenáron hangsúlyozni, tehát nem azzal kezdem, hogy figyelj, én
Kárpátaljáról jöttem és te honnan vagy, de nem is titkolom, és hogyha szóba kerül,
akkor elmondom (28 éves alkalmazott matematika végzettségű kárpátaljai lány).
Első mondatom ma már nem az, hogy erdélyi vagyok, de nem tagadom le, sőt, egy idő
után aztán elmondom és hangsúlyozom, hogy székely vagyok, de nem, ma már inkább
az énemet helyezem előtérbe, az emberi mivoltomat, a gondolkodásomat, az
egyéniségemet és persze aztán elmondom egy idő után, hogy erdélyi vagyok.
Legalábbis azt hiszem, hogy elmondom (35 éves matematika tanári végzettségű erdélyi
nő).
Közös jellemvonásként elmondható, hogy a határon túli magyar fiatalok fokozott
alkalmazkodóképességük, rugalmasságuk és helytállásuk, bizonyítási vágyuk (ami származhat
a kisebbségi szocializációból is) miatt keresettek a magyar munkaerőpiacon:
Én különben rájöttem, hogy mindennel úgy vagyok, ahová már, hogy eltelik egy kis
idő, nem évek, hanem akár egy-egy hónap és kész, akkor már otthonosan mozgok, én
nem érzem kinn magam, meg úgy érzem, hogy a pozitív dolgokat próbálom
megkeresni ott, ahol vagyok (33 éves közgazdász székelyföldi srác).

Felnőttoktatási igények
Az interjúalanyaink többsége túl volt már az útkeresés szakaszán, tehát alapképzettségét már
posztgraduális képzéssel elmélyítette, vagy átképzésekkel, másoddiplomával korrigálta
karrierútját. Az orvosi és jogi végzettségűeket, valamint a valamilyen tudományágból doktori
fokozatszerzési eljárásban résztvevőket leszámítva a többiek már nem tanulnak, illetve
többségük csak a cég által rendezett képzéseken vesz részt. Ezen kívül többségüknek az
elkezdett tanulmányok befejezése, még el nem készített szakdolgozatok, mesterik és doktorik
megírása és megvédése mellett, távlati elképzeléseiben nyelvtanulás szerepel. Úgy
érzékeltem, hogy élethosszig tartó tanulás ide vagy oda, de interjúalanyaim többsége már túl
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van a tanulási életszakaszán és a továbbiakban csak kevesen gondolnak hosszabb távú
képzésekben részt venni és kérdés, hogy ők is mennyire gondolják komolyan:
Ha ezt befejeztem és még mindig azt érzem, hogy a szakmához kell, akkor lehet, hogy
egy közgázra be kellene iratkoznom. Egy diplomával manapság nem lehet megállni
(27 éves, jogi végzettségű srác).
Legtöbben csak további nyelvek tanulásában gondolkoznak, tanfolyamok, magántanár
segítségével, vagy önképzés formájában.
Kevés olyan eset van, ahol a további szakmai fejlődés a cél:
Hagyom magam elküldetni mindenféle Microsoft képzésekre, nemrég voltam egy
Windows XT képzésen, amit aztán hamarosan befejezek egy vizsga formájában,
korábban voltam egyéb szakképzéseken is, amelyekből még nem vizsgáztam le, tehát
mindezeket szeretném még befejezni, megfejelni ezekkel a bizonyos vizsgákkal,
amelyek eredménye az lesz, hogy megszerezhetem a Microsoft hivatalos
rendszermérnöki elismerést, vagy tanúsítványt, diplomát, ami által értékesebb lehetek,
tehát ha mondjuk munkahelyváltásról lenne szór, mert úgy gondolom, hogy unalmas
és többet szeretnék, akkor értékesebb lehetek a munkaerőpiacon (31 éves műszaki
menedzser férfi Partiumból).

Összefoglalás - Tipikus határon túli magyar karrierpályák
Magyarországon
A 14 általunk készített interjúból a határon túli magyar fiataloknak a következő tipikus
karrierpályái látszanak körvonalazódni. Természetesen hangsúlyozni kell, hogy az alább
bemutatott karrier-utak, mind ideáltípikus esetek, melyek sarkítások révén próbálják leképezni
a valóságot, mely azért ennél sokkal színesebb, az egyéni esetek nem mindig szuszakolhatók
az alábbi modell valamelyikébe.
Közgazdász, műszaki, jogi végzettséggel általában otthon elvégzett egyetem után hirdetések
(HVG), ismerősök útján történő álláskeresés következik, illetve pár hónapos próbaidő után
stabil, határozatlan idejű foglalkozással járó alkalmazás (elsősorban multinacionális cégnél).
E karrierpályára a folyamatos in-training továbbképzések és szorgalmas munkával,
helytállással kivívott előrejutás a jellemző, legtöbbször kevés állásváltással, inkább egy-két
cégen belül történő lépcsőzetes előrejutással. Az előrejutással és a feltételek biztosításával
(lakás, aztán kocsi) párhuzamosan történik a családalapítás. E csoportnál meglehetősen
nagyok a karrier és továbbtanulási ambiciók.
Bölcsész (pedagógus), művészeti diplomásokra leginkább otthon vagy Magyarországon
elvégzett egyetem, néhány éves otthoni állás és helykeresés jellemző, majd magyarországi
tovább- illetve átképzés, Ph.D.-zés, tanulás közben történő munkába állás, majd továbbra is
instabil (szerencsésebb esetben határozatlan idejű) szerződéses állások, legtöbb esetben mind
a lakásszerzés, mind családalapítás kinyúlik. Úgy tűnik, mintha a bölcsészek a munkapiacra
történő kilépést szeretnék különböző felsőoktatási parkoló-pályákkal elkerülni.
Orvosi diplomával rendelkezőkre az otthon elvégzett egyetem, magyarországi részképzés,
esetleg 1-2 éves otthoni helykeresés jellemző. Ezt követően két útvonal lehetséges
Magyarországi rezidensképzés és egészségügyben elfoglalt állás, vagy másik út, orvoslátogatói állás gyógyszercégnél. Mindkét esetben kitolódik a családalapítás, a karrierépítés és
az ehhez szükséges feltételek megteremtése marad előtérben.
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A karrierutak, migrációs minták és felnőttoktatási igények
hasonlóságai és eltérései a Kárpát-medencében
Mandel Kinga

Iskolai életút
A határon túli magyar fiatalok nyelvi kompetenciái nagymértékben származási lakhelyük
függvénye, meghatározó, hogy magyarok lakta tömbben, vagy szórványban, vidéken vagy
városban nőttek fel, hogy szűkebb vagy tágabb környezetükben milyen gyakran használták a
többségi nyelvet.
A fiatalok esetében gyakori, hogy iskolai pályafutásuk alatt megváltozik az iskolázás nyelve,
legtöbb esetben az a középoktatásból felsőoktatásba átmenetkor történik. Vannak példák
többségi nyelven történő óvodai, elemi iskolai illetve középfokú oktatásra is, eltérő
indokokból, az alsóbb szinteken az adott többségi iskola lakóhelyhez való közelsége
indokolta, középfokon pedig már a karrier-tényező, későbbi érvényesülés került előtérbe.
nyelven történő középfokú oktatás leginkább szórványban jellemző.
Felsőoktatás
A többségi nyelven történő felsőoktatást legtöbb esetben a magyar nyelvű határon túli
felsőoktatás kiépületlensége, hiányossága indokolta. Ugyanis nem annyira az oktatás nyelve,
mint az érdeklődés, szakmai irányultság, illetve az adott felsőoktatási intézmény közelsége
(költség-kínélő megoldása) volt a döntő az egyetemválasztásnál. Kivéve talán Vajdaságot,
ahol a fiatalok, ha nem beszélik megfelelő szinten az államnyelvet, akkor a magyar nyelvű
tanítóképzőre mennek (lányok), vagy a szabadkai műszaki főiskolára (fiúk), ahol magyar
nyelven tanulhatnak. Ezeket sok esetben kényszerpályáknak tekinthetjük, ha a későbbiek
során nem ezen a területen szerettek volna elhelyezkedni. Azok az interjúalanyok, akik csak
felsőoktatásba kerüléskor voltak kénytelenek többségi nyelvre váltani, szinte kivétel nélkül
megszenvedték ezt a váltást. Vajdaságban a pedagógusuk körében e tárgyban zajló
dikurzusban a kérdés teljesen sarkítottan merül fel: mi a kedvezőbb, jó szakaemberré válni
(magyarul tanulva), de kommunikációs problémákkal a többségi nyelven vagy minkét
nyelven kommunikálva rossz, vagy kevésbé kiváló szakemberré?
A szlovákiai magyar fiatalok egynegyede, a Magyarországon tanulók harmada módosított
pályát tanulmányai alatt. Érdekes módon a szlovákiai és erdélyi fiatalok többnyire műszaki
végzettségről pályázati, civil és állami szférában betöltött tisztviselői szerepekre, míg a
vajdasági és Magyarországon tanuló fiatalok közül többnyire a bölcsészek és műszaki
diplomások váltottak, leginkább a közgazdaságtan és versenyszféra irányában. A
pályamódosítást legtöbb esetben az indokolta, hogy lakhelyükhöz közel nem tudtak
szakmájukban elhelyezkedni, a korrekció lényegében a helyi munkaerőpiaci feltételekhez
történő igazodásként értékelhető.
A harminc megkérdezett szlovákiai magyar fiatal között szép számban találunk olyanokat is,
akik külföldön (négyen Magyarországon, ketten Csehországban) végezték tanulmányaikat
majd hazatértek, pedagógusok, teológusok, műszaki és informatika végzettséggel.
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Kutatásunk során nem találtuk megalapozottnak azt a hipotézist, hogy a határon túli magyar
felsőoktatás egynyelvűsége következtében a magyarországi munkaerőpiacra termel. Úgy
találtuk, hogy a kép ennél lényegesen összetettebb. A munkaerő piaci elhelyezkedésben az
egyetemi képzés nyelvén túlmenően sokkal erősebben esik a latba a szakmai végzettség és
egyéb kompetenciák, amint erősen befolyásolja azt a lakhely közelsége, az anyagi helyzet, a
régió kilátásai, lehetőségei, a foglalkozási és migrációs minták, a kapcsolati hálók, nem
beszélve a családi kötelékekről és más személyes dimenziókról.
Karrier
A felsőoktatási tanulmányok alatt elkezdett munka egyre elterjedtebbé kezd válni nemcsak a
Magyarországon tanuló diákok körében, de a határon túli magyar régiókban is, Kárpátalján és
Erdélyben is egyre több diák dolgozik tanulmányainak végzése mellett. Ez erőteljesebben
igaz a magánegyetemre illetve távoktatásban részesülők körében. Szlovákiában és
Vajdaságban a tanulmányok mellett végzett munka nem olyan nagy mértékben jellemző, első
esetben főként a diákok időbeosztása, az egyetemi év felosztása következtében, utóbbi
esetben pedig a lehetőségek hiányában. A civil és diák szervezeti tevékenység Erdélyben a
leginkább elterjedt.
A határon túli magyar fiatalok esetében még nem jellemző a gyakori munkahelyváltás, ami
meglehet a korábbi szocialista évek öröksége, kivéve a Vajdaságban, ahol akár évente is
váltanak. Mivel az pályakezdés és gyakorlatszerzés számít az egyik legnehezebb lépésnek, a
fiatalok kezdetben akármit elvállalnak, legtöbbször bejelentetlenül dolgoznak és
meglehetősen mobilisak (szakmailag és területileg is). Ehhez képest a megkérdezett
szlovákiai magyar fiataloknak mintegy fele az első munkahelyén dolgozik, a többiek is 2-3
munkahelyen dolgoztak.
Az elhelyezkedésben Erdélyben, Vajdaságban és Kárpátalján is a személyes kapcsolatok az
elsődlegesek, míg Szlovákiában és Magyarországon inkább a versenypályázatokon keresztül
történő álláskeresés. Kárpátalján és Vajdaságban a fiatalok az állások megvásárolhatóságáról
is beszéltek, bár ők maguk állítólag nem így helyezkedtek el. A fejvadász vagy állás-közvetítő
cégeken révén történő elhelyezkedés nagyon ritka, mivel ezek a hálózatok a határon túli
régiókban még most vannak kiépülőben, leginkább Szlovákiában és azt követően Erdélyben.
E felmérés szerint Erdélyben egyre többen regisztrálják magukat munkaközvetítő cégeknél.
Vajdaságban a munkaközvetítő irodák az alacsony szakiskolai végzettségűek átképzésére
specializálódtak, ezért a diplomások nem is fordulnak hozzájuk, inkább a magán közvetítő
irodák, ún. info-stúdiók szolgáltatásait veszik igénybe. Kárpátalján a legtöbb fiatal már
diákévei alatt is dolgozott.
A megkérdezett Magyarországon és Szlovákiában élő interjúalanyaink többsége
alkalmazottként dolgozott (a 30 szlovákiai magyar közül 18, a 14 Magyarországon élő közül
10), kevés volt közöttük a vállalkozó (8 szlovákiai, 3 Magyarországon élő). Vajdaság és
Kárpátalja esetében a vállalkozók többsége kényszervállalkozó. A szlovákiai vállalkozók
leginkább az informatikusok-közgazdászok köréből kerültek ki, ahogy ez jellemző a
Magyarországon élő határon túli magyar fiatalokra is. A szlovákiai magyarok közül többen
dolgoztak a versenyszférában, mint államiban. A vajdaságiak inkább az állami szféra
munkahelyeit preferálták, annak relatív biztonsága miatt, a bölcsészek kifejezetten, a
közgazdász és műszaki diplomások már kevésbé.
Az interjúalanyok több mint felének sikerült szakmájában elhelyezkednie.
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A vajdasági és kárpátaljai interjúalanyok többsége munkahelye mellett túlórázik vagy
másodállást is vállal megélhetésének biztosítása érdekében, aki ezt nem teszi, azt a szülei
támogatják. A másodállás (legtöbbször nem hivatalos vagy félhivatalos formában) jellemző
több Magyarországon élő erdélyi és vajdasági fiatalra is.
Több határon túli magyar fiatal megélte már az átmeneti munkanélküliség állapotát, ami
leggyakrabban 2-10 hónap között ingadozott. A hosszabb munkanélküliség hátterében a
fejlettebb régiókban (Szlovákia, Magyarország) nyugati tendenciaként, inkább egyfajta
parkoló-kiváró mentalitás található, nem szerettek volna végzettségüknek nem megfelelő
munkában elhelyezkedni, hogy teljes erőbevetéssel és időráfordítással a megfelelő munkahely
keresésére tudjanak összpontosítani. Ezzel szemben a tartós munkanélküliség hátterében
Vajdaságban és Kárpátalján a megfelelő kapcsolatok hiányát találjuk.
A szlovákiai interjúkból nem derül ki, hogy a többségiek munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez
képest különbségek lennének, illetve diszkriminációs mechanizmusok léteznének. Ezzel
szemben szerbiai felsőoktatási és munkaerőpiacon a magyarok alulreprezentáltak a
presztízsszakmákban, de munkába állásuk, illetve karrierjük során nem tapasztaltak
diszkriminációt, ami szintén látensen működő szelekcióra utal (Gábrityné Molnár Irén
tanulmánya). Hasonlóan Kárpátalja és Erdély esetében is a magyarok alulreprezentáltak az
állami egyetemek piacképesnek számító szakjain, aminek egyértelmű munkaerő-piaci
vonzatai vannak.
Migráció
Általános szabály szerint a gazdaságilag prosperáló régiókban (Szlovákia, Magyarország,
Erdély) kisebb a migrációs hajlandóság, mint ott, ahol nagy a gazdasági és politikai
bizonytalanság (Vajdaság, Kárpátalja).
A szlovákiai magyar fiatalok körében sem külföldi, sem belföldi migrációs szándék nem
jellemző. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy az interjúalanyok többségénél nagyon fontos,
hogy munkahelyük a lakhelyhez közel legyen, ami szoros összefüggésben áll azzal, hogy
legtöbbjüknek családjuk, kiskorú gyermekeik vannak. Másrészt nincsenek külföldi
tapasztalataik, sem iskolai éveik alatt sem munkába állásukat követően nem tartózkodtak
hosszabb ideig külföldön, ami a külföldi munkavállaláshoz szükséges nyelvtudás hiányára
vezethető vissza. A fiatalok kisebb része vállalna külföldön (leginkább Magyarországon és
inkább meghatározott időre) munkát, ha az kihívást jelentene és kifizetődő lenne. Kárpátalja
esetében is nagymértékű a lakhelyhez történő ragaszkodás, ennek oka azonban a magas
ingatlanárakban és bérleti díjakban van, amit a friss diplomás fiatalok nem tudnak maguknak
megengedni. Ők is leginkább lakhelyük környékén járnak felsőoktatási intézményekbe és ott
keresnek munkát is.
Ezzel szemben nagy a migrációs hajlandóság Vajdaságban, ahol a legtöbb fiatal ha
lehetőséget látna rá, szívesen vállalna munkát külföldön (főként Magyarországon), de
többnyire csak rövid távon gondolkodnak ezen. Főleg a bölcsész végzettségűek körében
magas az elvándorlási szándék, akik diplomaszerzést követően sikertelenül próbálkoznak
oklevelük munkaerő-piaci konvertálásával, de vannak orvosi, informatikus, közgazdász
diplomások is, akik szívesen kipróbálnák magukat külföldön. Vajdaság esetében az embargó
és vízumkötelesség következtében a fiataloknál érezhető egy elzártság-érzés, ami miatt
nagyobb a mozgás, szabadság, nyitás iránti vágy.
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A szlovákiai és kárpátaljai magyar interjúalanyok többségénél nem jellemző a migránsok
negatív megítélése, „úgy gondolják, hogy nagy merészség és bátorság kell ahhoz, hogy valaki
a semmiből teljesen egyedül új egzisztenciát kezdjen, ezért nagyra értékelik azokat, akik
mindezt vállalják” (LZS), a migrációt az individuális döntések, egyéni jogok körébe sorolják.
Azonban közöttük is vannak, akik a közösség szempontjából ítéli meg a migrációt, ahogyan
azt sokan Vajdaságban, Erdélyben és „a könnyebb út” választásának, a „süllyedő hajóról”
történő menekülésnek tartják, mintegy a közösség és a közösség értékeinek (megmaradás,
folytonosság, szülőföld éltetése, helytállás, bizonyítás, nemzeti identitás megőrzése)
elárulásának. Azonban azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a migráció megítélése nagyban
összefügg a vélemény-nyilvánító helyzetével, diplomája külföldi értékével, nyelvtudásával,
kötöttségeivel.
Összességében azt mondhatjuk, hogy a határon túli magyar régiókban a meghatározott
(rövidebb) időre szóló migráció össztársadalmi, közösségi elfogadottságnak örvend, míg a
hosszabb távú, végleges kivándorlás inkább elítélt jelenség.
Sikeres és kudarcos karrier-pályák
Sikeresnek a szlovákiai magyarok esetében az informatikusi pálya mutatkozik, mert ők
vállalkoztak és helyezkedtek el a leginkább versenyszférában, illetve külföldön saját
szakmájukban. Szlovákiában az alkalmazás szempontjából azoknak nagyobb a játékterük,
akik nyugat-Szlovákiában élnek, reál szakmájuk van és férfiak, míg korlátozottabb
lehetőségeik a kelet-szlovákiai humán diplomás nőknek van.
Vajdaság esetében a műszaki és közgazdasági végzettség számít biztos és sikeres karrierpályának, mivel egy éven belül történő munkába állást jelent, belföldön és külföldön egyaránt
hasznosítható Kudarcosnak ítélték az óvó és tanítónői pályákat.
Kárpátalja esetében a magyar szakos diploma sorolható a kudarcos pályák közé, mely
nehezen eladható a munkaerőpiacon.
Felnőttoktatási igény
A regionális tanulmányok alapján azt mondhatjuk, hogy a felnőttoktatási igény meglehetősen
alacsony, illetve nem a szónak a nyugaton megszokott értelmében történik, leginkább az olcsó
és gyorsan elvégezhető tanfolyamokra van igény. Többnyire azok képezték tovább magukat,
akiknek ez hozzátartozott a szakmájukhoz (orvos, jogász), akiket a cégük erre kötelezett
(közgazdászok, informatikusok), akik pályát módosítottak, hogy javítsák munkapiaci
helyzetüket, vagy szintén ez okból valamilyen posztgraduális képzésben parkolnak,
elmélyítve tanulmányaikat. Ez utóbbi főként a bölcsész első diplomás Erdélyben és
Magyarországon tanuló határon túli magyarok fiatalokra jellemző, akik ekképpen próbálják
elodázni a munkaerőpiacra történő kilépésüket.
A másoddiploma nem jellemző egyik határon túli vidéken sem, kevesen vannak, akik 2
diplomával rendelkeznek, azok is általában műszaki végzettségüket fejelték meg egy
közgazdasági diplomával úgy Vajdaságban, mint Magyarországon.
A legtöbb fiatal távlati terveiben nyelvtanulás és számítógépes tanfolyam, a még nem
csatlakozott országokban pedig az európai uniós pályázat-írói tanfolyamok felkapottak még.

205

Kilátásaikat illetően a fejlettebb vidékek határon túli fiataljai természetesen optimistábbak,
míg az unióhoz nem csatlakozott két országban nagyobb a borúlátás az országuk jövőjét
illetően, Vajdaságban a határmentén tömbben élő magyarok enyhén derűlátóbbak, mint a
szórványban vagy falunk élők. Közvetlen környezetüket, régiójukat illetően azonban ha
mérsékelten is, de már nagyobb az optimizmus.
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