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INTÉZETÜNK ÉLETÉBŐL 

Szathmári István 

A Márton Áron Kollégium helye és feladatai a 
határon túli magyar területek értelmiségi 

utánpótlás képzésében 

Először is kollégiumunk speciális helyzetéből, és az ebből fakadó 
feladatokból kellene kiindulnunk. Kollégiumunk a határon túli magyar 
egyetemisták, illetve főiskolások közössége, ezért alapvető feladatának 
tartja a határon túli fiatal magyar értelmiség felnevelését, azaz felkészítését 
arra a munkára, tevékenységre, amely a szomszédos országokban a ma-
gyar nemzeti öntudat megszilárdítását, illetve a magyarság kulturális 
(társadalmi) politikai fennmaradását szolgálja. Tisztában vagyunk az álta-
lunk kidolgozott koncepció összetettségével, de rendkívüli fontosságával 
is. Azon dolgozunk, hogy hallgatóinkban tudatosítsuk: nekik, visszatérvén 
hazájukba, „küldetésük" van az ottani magyarság helyzetének javítását 
illetően. Hogy kell, lehet ezt elérni? Mi módon? Először is tisztában kell 
lenniük saját régiójuk meghatározóival, az ottani magyarság múltjával, 
tradíciójával, jelenlegi nehézségeivel, problémáival, a fejlődés, a felemel-
kedés, a megerősödés lehetséges módozataival, és azzal is, hogy ők oda 
tartoznak, és emiatt kötelességeik vannak ez irányban. Tehát az otthon, a 
gyökerek megbecsülése és fölvállalása. Ez nagyon fontos. De mindez csak 
akkor érhető el, ha a határon túli magyar hallgató ugyanekkor ismeri a 
többi régió, illetve a magyarországi kulturális, társadalmi, politikai alaku-
lás és fejlődés meghatározó jegyeit is. Tehát egyik részről a saját, a másik 
részről az összmagyar jellegzetességek birtokba vétele. Az itteni felsőokta-
tási intézmények, helyzetükből adódóan, elsősorban a magyarországi 
„ létre" készítenek fel, tehát a mi feladatunk azoknak a sajátosságoknak az 
ismertetése, amelyek a különböző régiók magyarságát jellemzik. Hogyan 
történik/történhet mindez? Elképzelésünk, hogy a Márton Áron Kollégium 
a határon túli magyar diákok kultúrcentruma legyen, de ugyanakkor a kí-
vül rekedt magyarság valamiféle érdekképviselete is, amely a különböző 
régiók közeledését, egymás megismerését, illetve az itteni szellemi életbe 
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való bekapcsolódást segítené elő. Olyan szakemberekre számítunk, akik 
első kézből ismerik az „otthoni" problémákat, és elképzeléseik is vannak 
azok orvoslására. Előadásokat tartanának a hallgatóknak, szimpóziumokat, 
és fokozatosan bevonnák őket a munkába. Tehát általuk a hallgatóink 
közvetlen kapcsolatban lennének a szülőfölddel, és tisztában lennének 
azzal is, mi várja őket odahaza a főiskola, illetve az egyetem befejezése 
után. Ebből az elképzelésből kiindulva szervezzük meg kollégiumunkban 
azokat az előadásokat, amelyek a diplomahonosítással, különbözeti vizs-
gák letételével, az elhelyezkedés lehetőségeivel, feltételeivel foglalkoznak. 
Ide tartoznak azok a nyelvi tanfolyamok is (szerb, horvát, román, ukrán, 
szlovák, emellett angol és arab), amelyek a szükségszerű kétnyelvűség, 
illetve a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódás alapfeltételei. 
Ezek a kurzusok igen látogatottak és népszerűek. Kultúrprogramjaink meg-
választásakor különösen ügyelünk arra, hogy a különböző régiók hallgatói 
megismerjék egymás irodalmát, zenéjét, népi hagyományait és szokásait, 
neves írókat látunk vendégül, illetve az előbb felsorolt területek szakembe-
reit. De ugyanakkor a magyarországi szellemi élet kiemelkedő alakjait is 
szívesen látjuk a hallgatók nem kis örömére. Célunk, hogy mindezeket a 
tevékenységeket hallgatóink szervezzék meg kollégiumunk tanárainak a 
vezetésével. Azt szeretnénk, ha éreznék és tudnák, hogy ők egy közösség-
hez tartoznak, amely törődik, foglalkozik velük. Ezért csak üdvözölhetjük 
azokat a szakköri tevékenységeket, amelyek keretén belül filmklub, politi-
kai fórum, irodalmi és képzőművészeti kör működik, sőt már annak a kol-
légiumi lapnak is körvonalazódik a koncepciója, amely közösségünk or-
gánuma lesz. 

Ezenkívül fontosnak tartjuk még, hogy más kollégiumok hallgatóival 
is felvegyük a kapcsolatot tapasztalatcsere és ismerkedés céljából, nehogy 
főiskolásainkban és egyetemistáinkban az a tudat alakuljon ki, hogy 
„gettósítva" vannak. 

Reméljük, hogy ebből a rövid ismertetőből is kitetszik intézményünk 
speciális helyzete és szerepe, amelynek mindenféleképpen szeretnénk 
megfelelni. 
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