
In dul jon ez a re cen zió met rón! Pá rizs
19. ke rü le te fe lé uta zunk a 7-es vo na lon,
ahol a szál lá sunk van, a tás kám ban a Ki -
sebb ség ku ta tás cí mû fo lyó irat kül ho ni
ma gyar doktoranduszokkal fog lal ko zó
lap szá ma, amely ben doktoranduszok
élet pá lyá já ról, agy el szí vás ról és Ma gyar -
or szág 2011-es Alap tör vény ének nem zet -
fo gal má ról ol vas ni. A ko csi zsú fo lá sig 
te le a kör nyék la kó i val: mind annyi an be -
ván dor lók. És mind annyi an fran ci ák. Úti -
tár sam mal – aki er dé lyi ma gyar, és ép pen
ta nul má nyai mi att tar tóz ko dik a fran cia
fõ vá ros ban – ar ról be szél ge tünk, va jon mi
a szük sé ges és elég sé ges fel té te le an nak,
hogy va la ki fran cia le gyen, és mi le het a
si ke res in teg rá ció re cept je, mi lyen alap -
anya got fe lej tünk vagy spó ro lunk ki Ke -
let-Eu ró pá ban már a 19. szá zad óta, hogy
nem sül ki sem mi jó az asszimilálósdiból.
Hogy meg ta lál tuk vol na a böl csek kö vét,
nem ál lí tom, de ta lán nem lesz ér dek te -
len, ami re a tás kám ban le võ lap szám
alap ján ju tot tunk. 

A lap szám mint egy fe le az ún. Arany -
met szés 2013. Kül ho ni ma gyar doktoran-
duszok a Kár pát-me den cé ben cí mû, az
MTA Domus Prog ram ja ál tal tá mo ga tott
ku ta tás ered mé nye it dol goz za fel or szá -
gon ként egy-egy ta nul mány ban, il let ve
egy be ve ze tõ ta nul mánnyal in dít, amely
a ku ta tás me ne tét és ered mé nye it is mer -
te ti. A szö ve gek össze ol va sá sa kü lön él -
mény volt. Szé pen ki raj zo ló dott ugyan is,
hogy egy azon for rás más-más szem pon-
t ok elõ tér be he lye zé sé vel mi lyen ol va sa -
to kat ad, mi lyen kö vet kez te té sek re ve zet,
il let ve mely kér dé sek vá la szol ha tó ak meg
a for rá sok alap ján, és me lyek nem. 

Ha lász Iván ta nul má nya a nem zet fel -
fo gás kér dé sé rõl szól a ha tá lyos köz jog -
ban. Egy rö vid fo ga lom tör té ne ti át te kin -
tés után ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy
1989-tõl hang sú lyo san egy faj ta ket tõs ség
jel lem zi a ma gyar köz jo gi nem zet fel fo -
gást: a kul tu rá lis-nyel vi, az az etnicizáló
nem zet fel fo gás mel lett, kü lö nö sen a ha tá -
ron tú li ma gya rok és ma gyar or szá gi ki -
sebb sé gek vo nat ko zá sá ban, az országlako-
sok vo nat ko zá sá ban a po li ti kai nem zet -
fel fo gás van ér vény ben, ez pe dig a hon -
pol gár ok ra mint al kot má nyo zó en ti tás ra

vo nat ko zik. A ta nul mány a 2011-es Alap -
tör vény szö ve ge alap ján azt elem zi, mi -
lyen koc ká za to kat rejt ma gá ban a két
nem zet fo ga lom össze mo sá sa köz jo gi szö -
ve gek ben, il let ve az el moz du lás egy kul -
tu rá lis-nyel vi, tör té nel mi-ér zel mi nem zet -
fel fo gás fe lé. A cikk szer zõ je úgy ér vel,
hogy mi vel de mok ra ti kus ál lam ban a ha -
ta lom for rá sa az ál lam pol gár ok kö zös sé ge,
az összes töb bi ma gya rért vál lalt fe le lõs -
ség csu pán több let vál la lás le het eh hez 
ké pest. Ez után azt vizs gál ja, mi lyen több -
le tet je lent egy sze mély szá má ra Ma gya r-
or szá gon az, ha nem csak le gá lis la ko sa,
ha nem ál lam pol gá ra is az or szág nak, és
me lyek azok a ki zá ró la gos jo go sult sá gok,
ame lyek a ma gyar ál lam pol gár ság hoz 
kö tõd nek.

Mi ért olyan nagy kí sér tés az ál lam -
nem ze ti és etnicizáló nem zet ér tel me zés
össze mo sá sa? Dieter Langewieschét, a tü-
bingeni egye tem pro fesszo rát idé zem en -
nek kap csán a 19. szá za di nem zet épí tés
jel le gé rõl. Ak ko ri ban az a vé le ke dés vált
nor má vá, hogy egy ver seny ké pes tel je sít -
mény kö zös sé get kell lét re hoz ni, amely
le he tõ vé te szi a szé les nép ré te gek rész vé -
tel ét, moz ga tó ru gó ja pe dig a nem ze ti esz -
me, és ez leg in kább nem zet ál la mi ke ret -
ben va ló sít ha tó meg. En nek ér de ké ben
pe dig a kö vet ke zõ fel adat ka ta ló gust kel -
lett tel je sí te ni: vé del mi kö zös ség gé kel lett
vál ni, hogy el len áll jon a kül sõ ve szély nek,
jog kö zös ség gé, a biz ton sá gért és egyen lõ -
sé gért, po li ti kai kö zös ség gé, amely az ál ta -
lá nos sza va za ti jog ban konk re ti zá ló dott,
kul túr kö zös ség gé az ok ta tás homogenizá-
ciójával, va la mint szo li da ri tás-, il let ve
kör nye ze ti kö zös ség gé.

Mind ezt nem csu pán azért is mer tet -
tem rész le te seb ben, mert ép pen a Ha lász
Iván ta nul má nyá ra esik a lap szám arany -
met szé se, ha nem mert, mint lát ni fog juk,
a szo ci o ló gu sok is gond ban van nak, ami -
kor meg kell ál la pí ta ni uk, kik a „kül ho ni
ma gyar” doktoranduszok. „Mi ad ja a ka -
te gó ri á ba tar to zás alap ját: a szár ma zás, 
a dok to ri is ko la vagy a mun ka vég zés or -
szá ga/nyel ve, eset leg az ál lam pol gár ság?
Be le szá mí ta nak-e azok a hall ga tók, akik
PhD-kép zé sük ide je alatt Ma gya ror szág ra
köl töz nek, s itt vál lal nak mun kát? Be le - talló
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szá mí ta nak-e a ma gyar tu do má nyos ság ba
azok, akik nem tud nak a szû kös szü lõ föl -
di ma gyar in téz mény rend szer re rá kap -
cso lód ni, ezért több sé gi in téz mé nyek nél
dol goz nak?” A sort vég te len sé gig foly tat -
hat nánk ha son ló an ér vé nyes és fon tos
kér dé sek kel.

Az Arany met szés 2013. ku ta tói a dok-
toranduszságot mo bi li tás ként és iden ti -
tás ke re sés ként ér tel me zik, s mint ilyent
nem csu pán a szak mai élet pá lya meg ala -
po zá sa ként, ha nem mint az iden ti tás be li
és ma gán éle ti „ke re sés” idõ sza kát is vizs -
gál ják nem zet kö zi és ma gyar or szá gi adat -
bá zis ok, va la mint egy online kér dõ ív
alap ján, így mint egy 500 sze mély ada ta it
dol goz zák fel. Az így ka pott min tán (ame -
lyet a ta nul mány szer zõi nem te kin te nek
rep re zen ta tív nak) a doktoranduszok ál -
lam pol gár sá gát, mig rá ci ós ten den ci á it,
élet ko rát, ne mi meg osz lá sát, a vá lasz tott
sza kot, jö võ kép ét, mo ti vá ci ó ját, a tu do -
má nyos in teg rá ció irá nyát vizs gál ják, és
a kö vet ke zõ há rom kér dés re ke res nek 
vá laszt:

1. Hány Kár pát-me den cei ma gyar fi a -
tal vesz részt je len leg a dok to ri kép zés 
kü lön bö zõ for má i ban, az az mi lyen tu do -
má nyos rekrutációs bá zis sal szá mol hat 
a kár pát-me den cei ma gyar ság?

2. Mi lyen irá nyú a doktoranduszok in -
teg rá ci ós tö rek vé se (szü lõ föld jük, a több -
sé gi ál lam vagy Ma gyar or szág, eset leg 
va la mely más or szág tu do má nyos há ló za -
tá hoz kí ván nak csat la koz ni)?

3. Mi lyen si ker rel ké pe sek a Kártpát-
medencei ma gyar doktoranduszok be -
ágya zód ni a tu do má nyos tár sa da lom ba?

Már a prob lé ma fel ve tés ben meg fo gal -
ma zó dik az a szem pont, amely az én 
ol va sa tom ban az itt be mu ta tott vizs gá lat -
nak a tét je, és gon dol ko dó ba ej tett a ku-
 ta tás fan tá zia cí me is – Arany met szés –,
amely szin tén egy ilyen ér tel me zést tá -
maszt alá. A tét te hát a ma gyar-ma gyar
„agy el szí vás”, amely ér tel mez he tõ egy -
részt vesz te ség ként a „hát ra ma radt” ki -
sebb sé gi kö zös ség szá má ra, más részt
azon ban egyé ni si ker tör té net ként is fel -
fog ha tó. Meg koc káz ta tok en nek alap ján
egy sar ko sabb meg fo gal ma zást: az egyén
si ke res in teg rá ci ó ja egy több sé gi (tu do -
má nyos) kö zös ség be nem egyez tet he tõ
össze a ki sebb sé gi kö zös ség ér de ké vel. 

Szin tén ta nul sá gos a ré gi ón kén ti ta -
nul má nyok (tu do má nyos) nem zet fel fo gá -
sa, ti. mi lyen mód szer rel vá lo gat ják ki a
ku ta tók az adott or szág doktoranduszai-

nak adat bá zi sá ból a ma gyar hall ga tó kat,
az az ho gyan, mi lyen szem pont ok fi gye -
lem be vé te lé vel dön tik el, ki a ma gyar, mi
a szük sé ges és elég sé ges fel té te le an nak,
hogy va la ki ma gyar doktoranduszként 
a vizs gá lat tár gya le gyen.

Az er dé lyi, szlo vá ki ai, vaj da sá gi és
kár pát al jai ta nul má nyok nagy részt a ku -
ta tás kvan ti ta tív ada ta i nak is mer te té sét
vál lal ják. Az Er dély rõl szó ló vizs gá lat
majd hogy nem ki is me rül a doktoran-
duszok olyan szociodemográfiai ada ta i -
nak is mer te té sé ben, mint a nem, élet kor,
csa lá di ál la pot, ál lam pol gár ság, szü lõk 
is ko lai vég zett sé ge, ko ráb bi mo bi li tás,
mig rá ci ós haj lam, mig rá ció oka, mun ka
jel le ge kül föl di egye te men, nyelv is me ret.
A ta nul mány a ro mán Ok ta tá si Mi nisz té -
ri um adat bá zi sá nak fel dol go zá sa kor egy -
sze rû en „564 ma gyar ne vû” doktoranduszt
köny vel el ma gyar nem ze ti sé gû ként.

A szlo vá ki ai ada to kat fel dol go zó ta -
nul mány rög tön a ma gyar doktorandu-
szok azo no sí tá sá nak ne héz sé gé vel in dít,
hi szen a ro mán hoz ha son ló an a szlo vák
adat bá zis ok sem tar tal maz nak ada to kat a
nem ze ti sé gi ho va tar to zás ról, így a ku ta tó
a szlo vá ki ai ma gyar di ák szer ve ze tek nyil -
ván tar tá sa i nak alap ján szer zett in for má -
ci ó kat te kin tet te ki in du lá si ala pul. Az on-
line kér dõ ív ter jesz té sé ben is hoz zá juk,
il let ve a ma gyar in téz mé nyek ok ta tó i hoz
for dult. A kér dõ ívet 106 doktorandusz
töl töt te ki, és több sé gük jö võ ké pe op ti -
mis ta, és in kább a szlo vá ki ai (ma gyar) tu -
do má nyos élet be ágya zód ná nak be, jól le -
het a tu do má nyos in téz mé nyek, fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek be fo ga dó ké pes sé ge 
jó val ki sebb, mint a fi a tal tu dó sok szá ma.

A vaj da sá gi ma gyar doktoranduszok
ada ta it vizs gá ló ta nul mány szer zõi egy -
aránt al kal maz zák a kö zös sé gi és az egyé -
ni pers pek tí vát. Az el sõt a mig rá ci ós ten -
den ci ák, a má so di kat az egyé ni mo ti vá ció
és ver seny ké pes ség vizs gá la ta kor. A szer -
zõk azt né zik, va ló ban el megy-e a ma gyar
ér tel mi ség, mint ahogy azt a vo nat ko zó
iro da lom ál lít ja. (Nem igen.) Mu tat ko zik-e
haj lan dó ság a ha za té rés re? (In kább
hosszú tá von.) A szlo vá ki ai elem zés hez
ha son ló an vizs gál ják, hogy a fi a tal tu dó -
sok jö võ ter vei, vá gyai mennyi re van nak
össz hang ban a va ló ság gal, a le he tõ sé gek -
kel, az az meg éri-e szá muk ra a be fek te tett
anya gi és szel le mi ener gia. (Nem na gyon.) 

Mind a vaj da sá gi, mind a kár pát al jai
ma gyar doktoranduszokra jel lem zõ az
ala csony szin tû ide gen nyelv-is me ret, ami124
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nem te szi õket ver seny ké pes sé a nem zet -
kö zi mun ka erõ pi a con, il let ve egy faj ta fél -
lá bas mig rá ció (ma gyar or szá gi ta nul má -
nyok, de köz ben ott ho ni mun ka hely), 
ez pe dig nem ked vez a magyar–magyar
agy el szí vás nak, az in teg rá ci ó nak, sok kal
in kább szo ci a li zá ci ós ne héz sé ge ket ered -
mé nyez a ma gyar or szá gi tu do má nyos
élet be va ló be ágya zó dás kor – de rül ki a
kép zés sel va ló elé ge dett sé gé re vo nat ko zó
kér dé sek re adott vá la szok ból. A mo bi li -
tás és a kár pát al jai ma gyar tu do má nyos
in téz mé nyek után pót lás ára vo nat ko zó
kér dé sek kap csán itt is prob le ma ti kus, ki
is a kár pát al jai ma gyar.

A kár pát al jai ku ta tás ban új szem pont,
hogy a szer zõ a ge ne rá ci ós sa já tos sá go kat
is fi gye lem be ve szi az ada tok elem zé se -
kor, il let ve az egyé ni élet út fe lõl fo gal maz
meg kér dé se ket. A dok to rit „par ko lás -
nak”, a fel nõtt kor kés lel te té sé nek (is) te -

kin ti, olyan élet sza kasz nak, amely ma -
gán éle ti, eg zisz ten ci á lis és szak mai ke re -
sés sel kap cso ló dik össze. Ez a ta nul mány
ki tün te tett fi gyel met szen tel a nõi ku ta tó
élet pá lya ne héz sé ge i nek.

Mind eb bõl úgy tû nik, hogy a meg kér -
de zet tek in kább a „hát or szág” ma gyar
nyel vû tu do má nyos sá gá ba kí ván nak be -
kap cso lód ni a dok to ri fo ko zat meg szer zé se
után. Fel tû nõ en ke ve sen töl töt ték ki azon -
ban az online kér dõ ívet olya nok, akik kül -
föl di, de nem ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si
in téz mény ben ta nul nak. Va ló szí nû nek tar -
tom, hogy ép pen a fo ga dó or szág tu do má -
nyos éle té be va ló si ke res in teg rá ció mi att
nem ju tott el hoz zá juk a kér dõ ív, mert a
ku ta tá sok ból az de rül ki, hogy no ha agy el -
szí vás ra van né mi esély, a szív át ül te tés 
ve szé lye még nem fe nye get. (Ki sebb ség ku -
ta tás 2013. 3. sz.)

Ador já ni An na

talló
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