
2008. ja nu ár 15−én egész na pos kon fe ren ci át ren de zett a bu da pes ti Domus Szék −
ház ban az MTA Ma gyar Tu do má nyos ság Kül föld ön El nö ki Bi zott sá ga (köz ke le tű rö vi −
dí tés sel: az MTK). A kon fe ren cia meg hir de tett cél ja az volt, hogy szám ba ve gyük az
el múlt 15 év ben meg vál to zott pri o ri tá so kat, s el kezd jük ki dol goz ni az El nö ki Bi zott −
ság ál tal fel ügyelt prog ra mok kö zép tá vú stra té gi á ját, ab ban a re mény ben, hogy eze −
ket az ed di gi ek nél ki szá mít ha tób bá, át lát ha tób bá és ha té ko nyab bá te het jük. Az ese −
mény ak tu a li tá sát az is nö ve li, hogy idén de cem ber 31−ig van ér vény ben az az
MTA–OKM−szer ző dés, amely az im már egy év ti ze de mű kö dő Domus Hun ga ri ca ösz −
tön díj prog ram alap ját ké pe zi (lásd Görömbei–Manherz 2007). Er ről az ese mény ről
rö vid és szub jek tív be szá mo lót írok itt. Mást nem is na gyon te he tek, hisz a kon fe −
ren cia több tu cat nyi részt ve vő je meg szó la lá sa i nak mag ne to fon ról le jegy zett szö ve ge
meg ha lad ja a 200 ezer ka rak tert (kö szö net a le jegy zé sért az MTA Ha tá ron Tú li Ma −
gya rok Tit kár sá gá nak, ahol gon dos kod tak a fel vé te lek el ké szí té sé ről és az át irat ok
kör be kül dé sé ről is). 

A kon fe ren ci án két szél ső sé ges vé le ményt hal lot tam. Az egyik sze rint ezt az ese −
ményt fö lös le ge sen szer vez tük, mert ilye nen már 20−30−szor volt al kal ma a pa nasz −
ko dó nak részt ven nie, s a lé nye ges kér dé sek te kin te té ben, pél dá ul hogy az XY in −
téz mény ma gyar or szá gi tá mo ga tá sa ki szá mít ha tóbb le gyen, nincs elő re lé pés. A
Glatz Fe renc ál tal 1996−ban élet re hí vott MTK ala pí tó tag ja ként be kell vall jam, hogy
a pa na szos nak sok igaz sá ga van. 

A má sik szél ső sé ges vé le mény nek örül tem, mert vis  sza iga zol ta szán dé kun kat.
Volt, aki azt mond ta: most elő ször ta lál koz nak az aka dé mi ai ku ta tó in té ze ti igaz ga −
tók a ha tá ron tú li (már mint Ma gyar or szág ról néz ve – K. M.) ma gyar ku ta tó in té ze tek
ve ze tő i vel. Ez biz to san így volt. Érez tem a le ve gő sis ter gé sé ben, a kon fe ren cia kez −
de té től a vé gé ig. Ha volt, ami nek örül tem, ez volt.

Mint em lí tet tem, szub jek tív be szá mo lót írok, el ső sor ban nyel vész ként, ha úgy
tet szik, tár sa da lom tu dós ként. Mo za ik koc kák kö vet kez nek.

Tar nóc zy Ma ri ann, az Aka dé mia Ha tá ron Tú li Ma gya rok Tit kár sá gá nak ve ze tő je
idéz te Cser nic skó Ist vánt (Be reg szász): ki szá mít ha tóbb, ter vez he tőbb prog ra mok ra
vár nak a ha tá ron tú li ku ta tó kol lé gák; en nek ér de ké ben jött lét re ez a ta lál ko zó is. Eh −
hez tet te hoz zá Ba logh Mar git, az MTA Tár sa da lom ku ta tó Köz pont ja igaz ga tó ja, hogy
ő a ru gal mas ság, az el len őriz he tő ség, a ha té kony ság és a hasz no su lás szem pont ja −
it is fon tos nak tart ja. Ki mond ja – kér dem én –, hogy nem ért mind ezek kel egyet?

Szar ka Lász ló (Bu da pest) föl pa na szol ta, hogy: „Nem lát ha tó na gyon a ha tá ron
tú li ma gyar tu do má nyos ság Ma gyar or szá gon.” Eb ben, saj nos, na gyon iga za van. Azt
gon do lom, hogy ez el ső sor ban raj tunk, ma gyar or szá gi a kon mú lik. Nincs ment sé −
günk.

TANULMÁNYOKKONFERENCIA
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Csá nyi Er zsé bet (Új vi dék ről) nem tu dott el jön ni kon fe ren ci ánk ra, mert ví zum prob −
lé mái adód tak. Ko ráb ban ilyen prob lé má ja so sem volt… 

Tóth Kár oly (Somorja) ar ra az evi den ci á ra em lé kez te tett min den kit, hogy a ma −
gyar or szá gi tá mo ga tá sok azért fon to sak a schen ge ni ha tá rok és az EU−csatlakozás
után is, mert van nak fel ada tok, ame lyek re más for rá so kat nem igen le het elő te rem −
te ni, ilyen pél dá ul a szlo vá ki ai ma gyar kul tú ra do ku men tá lá sa.

Van čo né Krem mer Il di kó (Nyitra) el mond ta, hogy a szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu −
sok 90%−a a nyit rai egye tem ről vagy előd jé ről ke rült ki, de nem jut nak el hoz zá juk a
szlo vá ki ai ma gya rok ra vo nat ko zó fon tos ku ta tá si ered mé nyek.

Pén tek Já nos (Ko lozs vár) egye bek mel lett meg em lí tet te, hogy „a ma gyar ság ti po −
ló gia fo ko zó dik”: van nak több sé gi ek, ki sebb sé gi ek, schen ge ni ma gya rok, uni ós ma −
gya rok stb. Őt, ami kor át jön Ma gyar or szág ra, rög tön fi gyel mez te tik a ma gyar or szá gi
in téz mé nyek és bü rok rá cia ha tá ron tú li vol tá ra.

Ve res Va lér (Ko lozs vár) a je len ku ta tá sok fon tos sá gát emel te ki. Az er dé lyi és ál −
ta lá ban a ki sebb sé gi ma gyar ság iden ti tá sá nak és tár sa dal mi hely ze té nek vál to zá sa −
it fo lya ma to san kel le ne ku tat ni.

Dá vid Lász ló (Csík sze re da) a dok to ran dus zkép zés kap csán el mond ta, hogy a
2000−es évek ele jén ki kép zett dok to ran dus za ik nak két har ma da el hagy ta a Kár pát−me −
den cét, s szor gal maz ta a kép zést tá mo ga tó fel té tel rend szer pon tos meg fo gal ma zá sát.

Bár di Nán dor (Bu da pest) be szá molt ar ról, hogy ha ma ro san el ké szül egy ki sebb −
ség tör té ne ti tan könyv, mely nek ké szí té se köz ben a szer zők nek meg kel lett küz de ni −
ük a ha tá ron tú li ma gyar ság min den na pi kul tú rá já ra (te hát nem nép rajz ára s nem is
ant ro po ló gi á já ra) vo nat ko zó is me re tek hi á nyá val is. Ugy anő szó ba hoz ta a for dí tó−
és tol mács kép zés hi á nyát, ami töb bek közt azt ered mé nye zi, hogy a ha tá ron túl ra
ter jesz ke dő ma gyar or szá gi vál la la tok nál is egy sze rűbb nek tű nik a bel ső irat ke ze lést
an go lul meg ol da ni, mint sem pél dá ul ma gyar–szlo vák for dí tó kat al kal maz ni.

Tóth Kár oly hang sú lyoz ta, hogy szük ség len ne min den kör nye ző or szág ban egy
olyan tu do má nyos ta nács ra, amely a he lyi ku ta tá si pri o ri tá so kat meg ál la pí ta ná s a
be ér ke ző pá lyá za to kat ér té kel né, rang so rol ná, majd ja vas la tot ten ne a bu da pes ti
kuratórium(ok)nak. Er ről azt gon do lom, hogy ha ez meg va ló sul na, ak kor eny hül ne a
ha tá ron tú li ma gyar tu do mány nak az a Bu da pest−füg gő sé ge, ki szol gál ta tott sá ga,
amit jog gal ne hez mé nye zett né hány éve Hun čík Pé ter (en nek a fo lyó irat nak a
2003/1−es szá má ban) és Tóth Kár oly is (a Regio 2003/3−as szá má ban). Ugyan ezt
for szí roz za évek óta Pén tek Já nos, az MTA kül ső tag ja, a kö zel múlt ban meg ala kult
Ko lozs vá ri Aka dé mi ai Bi zott ság (KAB) el nö ke, ki nek vé le mé nye sze rint ez az ún.
„elő zsű ri zés” a KAB egyik fon tos funk ci ó ja le het ne.

Cser nic skó Ist ván fel ve tet te, hogy sok hasz no sít ha tó ku ta tá si ered mény van,
amely nem jut el azok hoz, akik nek a leg na gyobb szük sé gük van rá. Mos ta ná ban a
kár pát al jai köz vé le ményt élén ken fog lal koz tat ja az uk rán nyel ven tör té nő érett sé giz −
te tés és fel vé te liz te tés prob lé má ja, min den szü lő szem be ke rül a tan ny el vvá las ztás
di lem má i val, kap hat ná nak konk rét ta ná cso kat, tu do má nyo san meg ala po zott út mu −
ta tá so kat, csak hát a Domus Szék ház ban vagy má sutt he ve rő ku ta tá si ered mé nye −
ket el kel le ne jut tat ni a kár pát al jai ma gyar szü lők höz. Gon dol junk be le – te szem hoz −
zá – hogy míg a finn or szá gi is ko lás ko rú né pes ség fo lya ma to san csök ken, a finn or −
szá gi svéd aj kú is ko lá sok szá ma egy re nő. Ezt úgy érik el, hogy a ki sebb sé gi svéd
po li ti ku sok és ak ti vis ták ko moly be is ko lá zá si kam pá nyo kat foly tat nak, s eköz ben –
kell−e mon da ni? – a po li ti ku sok nyel vész szak ér tő ket is al kal maz nak.
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Az imén ti mo za ik koc kák után két sze mé lyes meg jegy zést te szek, ezek kö zül a
má so di kat el mond tam a ja nu á ri ér te kez le ten, az el sőt pe dig egy sze rű en nem tu dom
ma gam ba foj ta ni.

Mi köz ben ezt a szös  sze ne tet ír tam, ta lá lom ra be le la poz tam a Tá mo ga tás és
hasz no su lás kö tet be (Gábrityné–T. Mir nics 2005), s az vé let le nül a vaj da sá gi T. Mir −
nics Zsu zsa A szü lõ föld tõl a tu do má nyig. Az anya or szá gi PhD ösz tön dí jak hasz no su -
lá sá nak vizs gá la ta cí mű ta nul má nyá nál nyílt ki. „A szü lő föld szem pont já ból az ered −
mény le súj tó” – ír ja Mir nics, egye bek mel lett azért, mert a dok to rál tak szü lő föld ön
ma ra dá sa sok szor szö ges el len tét ben áll egyé ni ön meg va ló sí tá si tö rek vé se ik kel
(értsd: a tu do má nyos kar ri er le he tő sé gé vel) (Mirnics 2005, 162). Ez a konf lik tus
leg ke vés bé ta lán a böl csé sze ket sújt ja, de van, ahol és ami kor na gyon. Mert ha za −
megy a ma gyar or szá gi PhD−vel va la ki, s ott hon nem is me rik el a fo ko za tát. Ma gyar −
or szá gi ösz tön díj jal szá mos kár pát al jai szak em ber szer zett PhD−fo ko za tot az ELTÉ−n,
a Deb re ce ni Egye te men s má sutt, köz tük nyel vé szek is. 2008. feb ru ár ele jén, ami −
kor ezt írom, épp az tör té nik, hogy az ELTÉ−n szer zett egyik nyel vész PhD−fo ko za tot
va ló szí nű leg (csak el ne ki a bál jam!) ho no sít ják Uk raj ná ban (elismerik uk rán kan di −
dá tu si fo ko zat nak), egy hos  szú s drá ga pro ce dú ra vé gén, a má si kat vi szont nem. Az
ung vá ri op po ná ló bi zott ság el nö ke egyéb ként nem más, mint a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia dok to ra és az Aka dé mia kül ső köz tes tü le té nek tag ja, egy ben hos  szú év −
ti ze de kig az ung vá ri ma gyar tan szék ve ze tő je. Ró la ír ta Gor tvay Er zsé bet 1994−ben
(va gyis az MTA dok to ra cím meg íté lé se előtt 8 év vel) a kö vet ke ző ket: „Kár pát al ján
há rom év ti ze de ér vény ben van az írat lan il lem sza bály, a ma gyar tan szék ről, akár a
ha lott ról, csak jót vagy sem mit. […] Ki fo gá sol ják egyes ta ná rok ala csony ok ta tá si
szín vo na lát, a tan ter vek el avult sá gát, az elé ge det len ség leg ki sebb je lé nek a vizs gá −
kon va ló meg tor lá sát. A vá dak el ső sor ban Petro Liza nec fe lé irá nyul nak, aki 1966
óta áll a tan szék élén, s aki 1989−től a Hun ga ro ló gi ai Köz pont nak az igaz ga tó ja”
(Gortvay 1994/2006, 399). Ugyan eb ben az év ben (1994), te hát 8 év vel az MTA
dok to ra cím meg íté lé se előtt, ne ve zett egyik ma gyar nyel vé sze ti pub li ká ci ó já ról sú −
lyo san el ma rasz ta ló kri ti ka je lent meg a Ma gyar Tu do mány ban (Kont ra 1994) és a
Ma gyar Nyelv ben (Büky 1994). Akár hogy is né zem, az Aka dé mia eb ben az eset ben
ha tal mas ön gólt lőtt. Sen ki nem kénys ze rí tet te rá, ma gá tól tette.1

Töb ben szól tak a meg le vő ku ta tá si ered mé nyek hasz no sí tá sá ról, en nek fon tos −
sá gá ról. Ezt azért tar tom fon tos nak, mert nem is me ret len az az aka dé mi ai ele fánt −
csont to rony men ta li tás, ami a „tisz ta” ku ta tást pre fe rál ja, eme li min de nek fö lé. De
ha be le gon do lunk, mi a tár sa dal mi hasz na egy ki tű nő nyel vi jo gi ku ta tás nak, ha azt
nem is me rik azok az em be rek (po li ti ku sok és má sok), akik nek az éle te vál toz hat na
jobb ra, ha is mer nék, ak kor nyil ván va ló, hogy ami kor a dunas zer da he lyi Gram ma
Nyel vi Iro da egyéb hasz nos te vé keny sé gei mel lett a szlo vá ki ai ma gya rok nyel vi jo ga −
i nak ér vé nye sí té sé ben is se gít, ak kor a ku ta tá si ered mé nye ket el jut tat ja a szlo vá ki −
ai ma gyar tár sa da lom hoz. Ilyen kor sem mi lyen „új tu dás” nem ke let ke zik, de a meg −
le vő s par la gon he ve rő tu dás el jut azok hoz, akik nek a leg na gyobb szük sé gük van rá.
Ezért az ilyen hasz no sí tást na gyon fon tos nak tar tom. (Egyik le het sé ges mód ja en −
nek az ered mé nyek, is me re tek, tud ni va lók, ada tok kö zért he tő meg je le ní té se a ku ta −
tást vég ző ma gyar tu do má nyos szer ve ze tek hon lap ján, aho gyan azt pél dá ul a somor −
jai Fó rum In té zet kö ve ten dő mó don te szi is – de ez ön ma gá ban még nem ele gen −
dő.) 

A magyar–magyar kutatások hasznáról és haszontalanságáról 187
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, X. évfolyam

  2
0

0
8

/1
, S

om
orja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:12  Page 187



Az el múlt 20 év ben na gyon sok tu do má nyos ku ta tást foly tat tunk a fel vi dé ki, a
kár pát al jai, az er dé lyi, a vaj da sá gi stb. ma gya rok két nyel vű sé gé vel kap cso lat ban.
En nek a hasz no sí tá sa, hasz no su lá sa azon ban na gyon sze rény. Ami kor hasz no sí tás −
ra uta lok, há rom kü lön kör re is gon do lok, ezek igen el té rő ek nagy sá guk sze rint. Pár
éve a ma gya rul vagy ma gya rul is ta ní tó egye te mek, fő is ko lák ve ze tő it meg hív tuk
Deb re cen be az egye te mi tan ny el vpo li ti kai kér dé sek meg vi ta tá sá ra. Ezt a kört köny  −
nyű volt el ér ni, a kon fe ren cia anya gát ki ad tuk egy kö tet ben (Kont ra 2005), még visz  −
sza is vit tük a kér dé se ket to váb bi vi ták cél já ból Be reg szász ba, Nagy vá rad ra, Új vi −
dék re stb. Itt te hát kön  nyű dol gunk volt. Sok kal ne he zebb a dol ga an nak, aki meg −
pró bál ja az óvo da pe da gó gu so kat, a ta ní tó kat és a ta ná ro kat meg is mer tet ni a ne kik
fon tos nyel vé sze ti ku ta tá si ered mé nyek kel, hisz itt már sok−sok ezer pe da gó gus ról
van szó. Ha el ju tunk a ta ná ri to vább kép zé sek re, tár sa dal mi lag hasz no sul a ku ta tá −
si ered mény. Ha nem, nem. S van egy még na gyobb kör: az óvo dá ba és az is ko lá −
ba lé pő ma gyar gye re kek szü lei, akik va la mi kép pen tan nyel vet vá lasz ta nak, s akik
sem mi lyen se gít sé get nem kap nak eh hez tő lünk, mert ha írt is Göncz La jos új vi dé −
ki pro fes  szor egy ki tű nő bro sú rát pár éve (2005), az a vaj da sá gi szü lők ke zé be nem
jut el, hisz a po li ti ku sok, akik nek a dol guk len ne ezt min den ér de kelt hez el jut tat ni,
más sal van nak el fog lal va. Ne künk eb ben a kör ben vé gig kel le ne gon dol nunk, hogy
men  nyit aka runk köl te ni a meg le vő, de par la gon he ve rő ku ta tá si ered mé nyek tár sa −
dal mi hasz no sí tá sá ra. Ha csak ar ra vá runk, hogy te gye ezt meg a Szü lő föld Alap
vagy va la ki, va la mi más (mert a mi dol gunk a ku ta tás), az „ele gáns”, de fe le lőt len
ma ga tar tás. Azt hi szem, kb. 1 mil lió fo rint ból el le het ne jut tat ni egy év alatt min den
kár pát al jai ma gyar ta nár hoz azo kat a na gyon fon tos tud ni va ló kat, ami ket Cser nic skó
Ist ván és mun ka tár sai ku ta tá sa i ból (lásd pl. Csernicskó–Márku 2007) az érin tet tek
na gyon jól hasz nál hat ná nak min den na pi mun ká juk ban. Ami nek kö vet kez té ben a kár −
pát al jai ma gyar óvo dá sok és is ko lá sok nyel vi leg ma ga biz to sab bak len né nek, job ban
kom mu ni kál ná nak ma gya rul is és uk rá nul is, sőt: ami nek kö vet kez té ben töb ben len −
né nek, mint ma, mert jog gal fel té te lez het jük azt is, hogy ha a tan ny el vvá las ztás fo −
gas kér dé se i re ad ha tó ér ve ket és vá la szo kat is meg is mer nék, ak kor ke ve seb ben
írat nák uk rán tan nyel vű is ko lá ba gyer me ke i ket. Egy mil lió fo rin tot nem tu dom hol le −
het ne en nél job ban be fek tet ni.

Jegyzet

1. Az ung vá ri ma gyar tan szék ügye it az MTA I. Osz tá lyá nál és Dok to ri Bi zott sá gá nál va la mi vel
job ban is me rő ma gyar or szá gi ak mel les leg azt is tud ták, jó ré gen, hogy az Uzsho rod ban
1987−ben köz re a dott A me to do ló gi ai iro da lom fel hasz ná lá sa a szak dol go zat ok és dip lo ma -
mun kák meg írá sá ban. Mód szer ta ni ta nács adó a ma gyar sza kos fi lo ló gu sok szá má ra cí mű
33 ol da las bro sú ra (mely nek el ső szer ző je: доктор филологических наук, профессор

ЛИЗАНЕЦ, П. Н.) 15. ol da lán, pél dá nak oká ért, ar ra buz dí tot ták a le en dő ma gyar ta ná ro −
kat, hogy szak dol go zat−írás köz ben ne fe led jék a mar xiz mus−le ni niz mus klasszi ku sa it idéz −
ni, pél dá ul imí gyen: „A nyelv az em be rek leg fon to sabb érint ke zé si esz kö ze” (Le nin, V. I.: A
nem ze tek ön ren del ke zé si jo gá ról. Ös  szes mû vei. 25. kö tet. 258. old.).
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