
Ami kor meg lát tam író asz ta lo mon az
MTA Ma gyar Tu do má nyos ság Kül föl-
d ön El nö ki Bi zott sá ga év ti ze de it be mu -
ta tó köteteket,1 még nem sej tet tem,
hogy na po kig le sem tu dom ten ni azo -
kat a ke zem bõl. A klasszi kus ter ve zé sû
bo rí tó kon szé pia szí nû re kon ver tált 
fo to grá fia, mely üres osz lop csar no kot
áb rá zol, fö löt te a kö te tek cí me ma gya -
rul, il let ve an go lul, va la mint egy idõ-
pa ra mé ter: Húsz éves a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Ma gyar Tu do má -
nyos ság Kül föld ön El nö ki Bi zott sá ga.
1996–2016.2 Az itt ol vas ha tó ta nul má -
nyok a rend szer vál tás utá ni ki sebb ség -
tör té net olyan as pek tu sa it fog lal ják
egy be, me lye ket ez idá ig nem ol vas hat -
tunk ilyen ar ti ku lá ci ó ban, ilyen re le -
van ci á ban. A le tisz tult, a ma oly di va -
tos fi gye lem fel kel tõ dizájneelemeket
nél kü lö zõ pu ha bo rí tó lap mö göt ti har -
ma dik ol da lon ol vas ha tó tar ta lom jegy -
zék azon ban annyi ra meg le pett, hogy
per cek szük sé gel tet tek ah hoz, hogy az
ott tük rö zõ dõ két év ti zed nyi ese mény -
sor em lé ke it köz vet len ta pasz ta la ta im -
ból és köz ve tett is me re te im bõl új ra
„ha di rend be” ál lít sam, és iz ga tot tan
fog jak ne ki az ol va sás nak, fi gyel vén
köz ben, hogy ez az információgazdag
vo lu men mi kép pen egé szí ti ki, al kal -
man ként cá fol ja meg ed di gi tu dá so mat
az MTA rend sze re i rõl.

Az egy sze rû ség ked vé ért a ma gyar
nyel vû ki ad ványt fog juk tü ze te seb ben
is mer tet ni, míg an gol vál to za tá ról en -
nek kon tex tu sá ban be szé lünk.

A kö zel két száz lap nyi szö veg ol va -
sá sa köz ben ha mar rá döb ben he tünk
ar ra, hogy olyan tu do mány tör té ne ti
mun kát tar tunk a ke zünk ben, amely -
nek rit kán szü le tik pár ja a Kár pá tok ko -
szo rú já ba ékelt ma gyar kultúrvilágban.
Ta lán a több mint más fél év ti ze de meg -
je lent, a Scientia Ki adó ál tal gon do zott

tu do mány tör té ne ti össze fog la ló kat em -
lít het jük ha son ló funk ci ó jú (de, a vál -
lal ko zás jel le gé bõl ki fo lyó lag vo lu me -
ne sebb) publikációkként.3 A Fedinec
Csil la szer kesz té sé ben meg je lent ma -
gyar és an gol nyel vû mun ka fel idéz az
ol va só ban egy ko ráb bi, szin tén ál ta la
gon do zott kö te tet, ame lyik a ma gyar or -
szá gi tu do má nyos vi lág és a kül ho ni
ma gyar ki sebb sé gi ku ta tó mû he lyek
köz ti kap cso la tot il luszt rál ta az zal,
hogy egy vo lu men be vá lo gat ta a Domus-
ösztöndíjasok ma gyar ság ku ta tás szem -
pont já ból re le váns tanulmányait.4 Ezt 
a mos ta ni kö te tet ér té kel het jük úgy is,
mint a (po li ti kai) ha tá ro kon át íve lõ ma -
gyar tu do má nyos együtt mû kö dés do -
ku men tá lá sá nak újabb fel vo ná sát. 
Az elõbb em lí tett ki ad vány hoz ké pest
ez a könyv ami att fon tos, mert el sõ sor -
ban a tu do mány szer ve zés in téz mé nyi
hát te ré re, az MTA ál tal mû köd te tett,
Ma gyar or szág ha tá ra in át nyú ló ku ta tá -
si prog ra mok hely ze té nek be mu ta tá sá -
ra és elem zé sé re he lye zi a hang súlyt –
míg az Ér té kek... ezen ku ta tó mû he lyek
meg va ló sí tá sa it szem re vé te le zi. 

A nem zet mint tu do má nyos kö zös -
ség cí mû könyv azok nak a tu do mány -
szer ve zé si hát tér fo lya ma tok nak a rend -
sze re i be en ged be te kin tést, ame lyek
lép té két mind ez idá ig ta lán csak az
MTA ál tal le he tõ vé tett ku ta tá si te vé -
keny sé gek köz vet len le bo nyo lí tói tud -
tak csak fel be csül ni. Az itt ren del ke zé -
sünk re bo csá tott ada tok még a rend sze -
ren kí vül lé võ ér dek lõ dõk szá má ra is
se gí te nek meg ér te ni azt a for rás ke ze lé -
si ap pa rá tust, amely le he tõ vé tet te,
hogy köz vet le nül a ’89-es for du la tok
után5 azon nal meg in dul ja nak az MTA
ál tal is ko or di nált ku ta tás fi nan szí ro zá si
prog ra mok, ame lyek le he tõ vé tet ték a
21. szá zad Eu ró pá já ban azt, hogy a fris -
sen le bon tott ber li ni fal mö gött, leg -118
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több ször „súly alat ti nö ve ke dés re
kényszerített pál ma fák” ál la po tá ban
fenn ma radt, erõ sen le épí tett le he tõ sé -
gek kel ren del ke zõ ki sebb sé gi tu do -
mány- és tár sa da lom szer ve zé si mû he -
lyek ré sze sül je nek az anya or szág Aka -
dé mi á ja ál tal ren del ke zé sük re bo csá -
tott, kez det ben a fenn ma ra dást, a ké -
sõb bi ek ben meg a fej lõ dé si le he tõ sé ge -
ket biz to sí tó ösz tön dí jak ban, ku ta tá si
inf rast ruk tú ra fej lesz té sek ben. 

A ta nul má nyok sta tisz ti kák fel -
hasz ná lá sá val ki ala kí tott né zõ pont ok
se gít sé gé vel ré sze sei le he tünk an nak 
a tu do má nyos áram lás nak, amely nem -
zet kö zi ho ri zon tok fe lé nyit ja a több sé -
gi kul tú rák ban (leg több ször) má sod -
ran gú ként ke zelt ki sebb sé gi tu do má -
nyos vi lá got. És amint a kö tet több íz -
ben is hang sú lyo san ki eme li, a tu do -
mány mû ve lést el sõ sor ban az ere dez te -
tõ kö zös ség re élet ja ví tó fak tor ként
vissza for dí tott szel le mi te vé keny ség ként
definiálta6 mind az Aka dé mia, mind 
a ve le part ne ri vi szony ban mû kö dõ
ma gyar or szá gi hi va ta lok, ala pít vá nyok
és szer ve ze tek, ame lyek leg in kább az
MTA ál tal mu ta tott (tu do mány mû ve lé -
si) irány vo na lat kö vet ve kap cso lód tak
be anya gi for rá sok kal, szak mai ta nács -
adás sal, in téz mé nye sí té si len dü let tel 
a ki sebb sé gek tu do mány gya kor la ta i ba.

A kö tet bõl vi szont ki de rül, hogy a
ki sebb sé gi ku ta tás tá mo ga tá sa al kal -
man ként interferálódhatott olyan té -
nye zõk kel, me lyek ér zé kel he tõ szin ten
be fo lyá sol ták ezen fi nan szí ro zá sok ha -
té kony sá gát: „Hall ga tó la go san el fo ga -
dott elv volt azon ban, hogy [több sé gi]
ál la mi in téz mény köz vet le nül nem
kap ha tott tá mo ga tást a ma gyar or szá gi
költ ség ve tés bõl. [...] Ugyan ak kor tá mo -
ga tást kap hat tak az egye te mek mel lett
mû kö dõ ci vil szer ve ze tek és az egy re
ak tí vabb di ák szer ve ze tek is.”7 A könyv
nem rész le te zi eze ket a mo ti vá ci ó kat,
vi szont mél tó ság tel je sen utal rá juk. Mi -
vel a könyv a po zi tív, meg va ló sult pro -
jek tek kom pen di u ma, azok ra az ele -
mek re össz pon to sít, ame lyek elõ rébb
vit ték a ki sebb sé gi (ci vil) tu do má nyos
in téz mény épí tést, és ezen ke resz tül si -

ker rel já rul tak hoz zá ah hoz, hogy Ma -
gyar or szág és a szom szé dos or szá gok
több sé gi né pei kö zött újabb hi dak lé te -
sül je nek – a tu do mány ál tal. Tarnóczy
Ma ri ann is fel hív ja a fi gyel met ar ra,
hogy a több sé gi in téz mé nyek kel va ló
zök ke nõ men tes együtt mû kö dés ki épü -
lé se hosszabb idõt ve het igény be, hi -
szen „a ho ri zon tá lis kap cso lat rend sze -
ren rend sze rint kí vül ma rad nak a több -
sé gi partnerek”.8 Mind ezek el le né re
azon ban a 2012-ig az MTA és az ok ta -
tá si tár ca ál tal kö zö sen mû köd te tett
(2012-tõl az Aka dé mia rend sze ré be in -
teg rált) Domus Hungarica Scientiarium
et Artium ösz tön díj- és tá mo ga tás rend -
szer az Eu ró pai Unió je len tõs tu do má -
nyos szubszt rá tu má vá tu dott fej lõd ni,
„hi szen az iden ti tás meg õr zé se, a nyel -
vi és kul tu rá lis sok szí nû ség fenn tar tá -
sa, a ki sebb sé gi kul tú rák, nyelv és tu -
do mány tá mo ga tá sa az Uni ó nak is
egyik prioritása”.9 Ugyan ak kor szo mo -
rú an ál la pít juk meg, hogy az anya or -
szág ál tal mû köd te tett tu do má nyos
prog ra mok mel lett ke vés olyan több sé -
gi kez de mé nye zést ta lá lunk, ame lyek
szin tén ezt az uni ós irány el vet tá mo -
gat nák. A ki sebb sé gi tu do má nyos ság
ál tal (is) se gí tett ki sebb sé gi tár sa da lom -
szer ve zés ami att is fon tos len ne, mert –
amint Tarnóczy is fel hív ta rá a fi gyel -
met – „az el múlt idõ szak ban a ren del -
ke zés re ál ló ösz tön díj ke ret összes sé gé -
ben csök kent, a po ten ci á lis pá lyá zók
szá ma pe dig több szö rö sé re nõtt”.10

A Berényi Dé nes, Glatz Fe renc (a
Ha tá ron Tú li Ma gyar Tu do má nyos Ku -
ta tá sért Szak ku ra tó ri um) ál tal fém jel zett
kül ho ni ma gyar ku ta tás tá mo ga tá sok
szá mos senior és ju ni or pá lyá zó nak biz -
to sí tot tak ma gyar or szá gi ku ta tá si inf -
rast ruk tú rát, le vél tá rak hoz, könyv tá rak -
hoz va ló hoz zá fé rést, va la mint el szál lá -
so lást is a Domus ház ban, ame lyik
2012-ig az ok ta tá si tár ca tu laj do nát ké -
pez te, és ame lyik, az Aka dé mia költ ség -
ve té sé bõl fel újí tot tan, a 2014-es ün ne -
pé lyes új ra ava tá sa óta megint vár ja a tu -
dás gyûj tés re ér ke zõ ven dé ge it.

A Tarnóczy Ma ri ann ál tal írt fe je zet
ala pos összeg zé se az MTA kül ho ni ma - téka
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gya rok fe lé irá nyu ló tu do mány po li ti kai
meg va ló sí tá sa i nak. A ta nul mány ból
meg tud hat juk, hogy a tá mo ga tás fo lyó -
sí tás mel lett az MTA ku ta tás ösz tön zõ
meg va ló sí tá sai kö zé tar to zik a kül föl di
ta gok fo lya ma tos fel vé te le, va la mint 
a Ma gya ror szá gon kí vü li ré gi ók ban lét -
re ho zott re gi o ná lis bi zott sá gok rend -
sze re, ame lyek az MTA te rü le ti tes tü le -
tei mel lett (Mis kolc, Deb re cen, Sze ged,
Pécs, Veszp rém) ha té kony fó ru mai a
kül ho ni és az anya or szág ban mû velt
tu do má nyos ság össze kap cso lá sá nak.
Így ala kult meg 2007-ben, Ro má nia
EU-ba tör té nõ be lé pé sé nek esz ten de jé -
ben a Ko lozs vá ri Aka dé mi ai (ma Te rü -
le ti) Bi zott ság, ame lyet 2008-ban kö ve -
tett a Vajdasági Ma gyar Aka dé mi ai Ta -
nács, 2014-ben a Szlo vá ki ai Ma gyar
Aka dé mi ai Ta nács és 2015-ben a Kár -
pát al jai Ma gyar Aka dé mi ai Ta nács.
Ezek a fó ru mok ugyan ak kor funk ci o ná -
lis fó ru mot biz to sí ta nak az egy re nö -
vek võ szá mú kül sõ köz tes tü le ti ta gok
szá má ra, akik nek a szá ma, amint a
Tarnóczy ál tal ké szí tett sta tisz ti kák ból
is ki de rül, in kább a nyelv hez kö tõ dõ
disz cip lí nák ke re tén be lül nö vek szik
számottevõen.11 Ju hász Gyu la aka dé mi -
kus kez de mé nye zé sei elõ tér be ál lí tot -
ták a Nyu ga ton élõ ma gyar tu dós di asz -
pó rá nak az MTA ál tal mû köd te tett tu -
do má nyos fo lya ma tok ba tör té nõ in teg -
rá lá sát. Ju hász idé zett meg ál la pí tá sá ból
is ki de rül, hogy a di asz pó ra ma gyar tu -
dó sa i nak hat ha tós tá mo ga tá sa je len tõ -
ség tel jes le het akár az Aka dé mia szá -
má ra is, amíg a kör nye zõ or szá gok ban
élõ ma gyar vo nat ko zá sú ku ta tá sok ese -
té ben az MTA mint fi nan szí ro zó kell
sze re pet vállaljon.12

Az MTA kül ho ni ku ta tás prog ram ja -
i nak egyik leg si ke re sebb vo nu la tá ba
ve zet be Ti bo ri Timea cik ke (A Domus
Ösz tön díj Prog ram), amely a Tarnóczy
ál tal is be mu ta tott ke re tek tör té ne tét is -
mer te ti, be pil lan tást en ged ve így a ma -
gyar or szá gi és ha tá ron tú li tu do mány -
szer ve zés mû he lyé be, is mer te ti a pá -
lyá zá si rend szer kor sze rû sí té sét (pl.
2012-tõl elekt ro ni kus úton le het be -
nyúj ta ni je lent ke zé se ket, akár an gol
nyel ven is – itt fõ leg a di asz pó ra har -

ma dik ge ne rá ci ós le szár ma zot ta i ra szá -
mí ta nak, va la mint a ma gyar vo nat ko zá -
sú, de nem ma gyar nyel vû tu dó sok ál -
tal ki vi te le zett ku ta tá sok ra). A Domus
há rom fõ „pil lé re” a Ma gya ror szá gon
fel hasz nál ha tó egyé ni tá mo ga tá sok
(1996-os in dí tás sal), cso por tos ku ta tá -
so kat pre fe rá ló szü lõ föl di ku ta tás tá mo -
ga tás, va la mint kon fe ren cia- és kiad-
ványtámogatás (2001-tõl). Saj nos, amint
a fe je zet szer zõ je is ki fej ti, a kon fe ren ci -
ák ra és ki ad vány ok ra szánt ke ret „rend -
kí vül szerény”13 – ám ki sebb sé gi ku ta -
tók ként ki je lent het jük, hogy ez is elég
so kat je lent szá munk ra. Amennyi ben
vissza uta lunk itt Tarnóczy té te les meg -
ál la pí tá sá ra, hogy az aka dé mi ai éves
költ ség ve tés 4 ez re lé ke ke rül a „mint egy
4 mil lió, ma gát ma gyar nak val ló nem -
zet tár sunk ma gyar nyel vû és tár gyú ku -
ta tá sa i nak támogatására”,14 szin tén meg
kell je gyez nünk, hogy szá munk ra ez 
a lát szó lag kis arány is szá mot te võ se gít -
sé get je lent.

Papp Z. At ti la fi gye lem fel kel tõ írá -
sa: A ma gyar tu do má nyos ság fo gal má -
nak vál to za tai mû ve lõ ik sze rint. A szer -
zõ fó kusz cso por tos be szél ge té sek alap -
ján igyek szik meg vizs gál ni a ha tá ro kon
tú li ki sebb sé gi tu do mány mû ve lés kon -
cep tu á lis hát te rét. Ki tér ar ra, hogy a
nem zet ként, nem ze ti sé gi cso port ként
stb. tör té nõ ön de fi ni á lá sok kü lön bö zõ
as pek tu sai mi kép pen hat nak ki a szé le -
sebb (a tu do má nyos ku ta tás ba nem
köz vet le nül be kap csolt) kö zös sé gek
ön ér tel me zé sé re is Szlo vá ki á ban (Fel -
vi dé ken), Vaj da ság ban, Er dély ben és
Kár pát al ján. Fi gye lem re mél tó, hogy 
a fen tebb em lí tett ke ret kor lá tok el le né -
re mennyi re há lá sak a meg in ter jú volt
ku ta tók az MTA nyúj tot ta le he tõ sé ge -
kért, és Papp ér tel me zé sé ben a be szél -
ge té sek bõl az is ki de rült, hogy az MTA
erõs szim bó lu ma a ma gyar össze tar to -
zás nak, és vissza csa to lás ként erõs mo -
rá lis töl tet tel telítkezik, ame lyet a „tá -
mo ga tói te vé keny ség hez kap cso ló dó
mo ra li tás ból” is merít.15 Fel-fel buk kan
a regionalitás fo gal ma is, olyan té nye -
zõ ként azon ban, amely nem je lent
demarkációt, ha nem épp hogy erõs ön -
meg ha tá ro zást és ezen ön meg ha tá ro zá -120
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son ke resz tül tör té nõ csat la ko zást a
ma gyar és nem zet kö zi tu do má nyos ság -
hoz. Er dély ese té ben hang sú lyos 
a több szö rös in téz mé nyi kö tõ dés – a
BBTE ma gyar szak ja i hoz, a Sapientia
Er dé lyi Ma gyar Tu do mány egye tem hez
és szá mos, ci vil ala pú tu do má nyos
szer ve zet hez kö tõ dõ rész ve võ nyi lat ko -
zott a be szél ge té se ken –, az ál la mi és 
a ci vil struk tú rák pár hu za mos je len lé te
le he tõ vé te szi az erõ sebb szim bo li kus
és prag ma ti kus kap cso ló dást az MTA
rend sze re i hez. Az er dé lyi be szél ge tés
ugyan ak kor egy saj ná la tos di ag nó zist is
ho zott: a fó kusz cso por tos be szél ge té -
sen részt ve võk ki fej tet ték, hogy „a ma -
gyar or szá gi tu do má nyos élet – ál lí tó lag
– nem ke ze li kel lõ súllyal a ro má ni ai
ma gyar tu do má nyos sze rep lõ it”. Ez a
meg ál la pí tás azon ban üt kö zik a fen -
tebb idé zett Domus-program-kiértéke-
lésekkel, ame lyek bõl az szû rõ dött le,
hogy ál ta lá nos ság ban meg elé ge dett ség
öve zi az MTA ösz tön díj prog ram ja it.
Ezek bõl a ki je len té sek bõl ter mé sze te -
sen nem le het messze me nõ kö vet kez te -
té se ket le von ni, vi szont amint azt a ku -
ta tást ve ze tõ Papp is meg ál la pít ja, a
több sé gi ál la mok, fõ leg a tár sa da lom tu -
do mány ok te rü le tén, nem biz to sí tot tak
ez ide ig sem az igé nyek nek meg fe le lõ
ke re te ket a ki sebb sé gi ku ta tók szá má ra
(a ter mé szet tu do má nyos ku ta tá sok nál
ez az arány va la mi vel na gyobb, és ott
hang sú lyo sabb is a ki sebb sé gi ku ta tók
in teg rá ló dá sa a több sé gi ku ta tó mû he -
lyek be), te hát a pá lyá za ti rend sze rek -
nek va ló ki szol gál ta tott ság, amely ese -
ten ként még a kö zép táv ra va ló ter ve -
zést is ellehetetleníti,16 még is le he tõ vé
te szi olyan ci vil rend sze rek ki épü lé sét
(fõ leg az er dé lyi ré gi ó ban), me lyek
nagy mér ték ben hoz zá já rul nak a ki -
sebb sé gi tu do má nyos ság funk ci o ná lis
fenn ma ra dá sá hoz. A hoz zá szó lá sok ból
vi szont ki de rül, hogy a di asz pó ra ma -
gyar tu dó sa i tól ér ke zõ hat ha tós tá mo -
ga tás je len tõ ség tel jes le het.

A kö vet ke zõ fe je zet (Nem ze ti és et -
ni kai ki sebb sé gek a magyarországgal
szom szé dos or szá gok tu do mány po li ti -
ká já ban) ta nul má nyai ala po san elem -

zik az érin tett or szá gok tu do má nyos in -
téz mény rend sze rét, azok nak a ki sebb -
sé gek hez va ló vi szo nyát. A kö tet ezen
ré sze az an go lul is meg je lent szek ven -
cia, amely re – mi vel egy ér tel mû en 
cé loz za a fen tebb em lí tett har ma dik 
ge ne rá ci ós di asz pó rát vagy a ma gyar
té má jú ku ta tá so kat foly ta tó több sé gi ér -
tel mi sé get – a ma gyar tu do mány szem -
lé let, tu do mány ér tel me zés kü lön le ges
nagy kö ve te ként is te kint he tünk, hi -
szen ál ta la a szom szé dos or szág szá -
mos ér dek lõ dõ je köz vet le nül, nyel vi
aka dá lyok nél kül tu do mást sze rez het
ar ról, hogy mi, ma gya rok mi kép pen
lát juk az õ tu do má nyos rend sze re ik nek
a mû kö dé sét, il let ve sa ját sze re pün ket
eb ben a rend szer ben. 

Si mon At ti la A szlo vá ki ai tu do má -
nyos ság és a ki sebb sé gek cí mû írá sá ban
fel tér ké pe zi azo kat az in téz mé nye ket,
ame lyek részt vál lal nak a ma gyar vo -
nat ko zá sú ku ta tá sok ból (ki emel ke dõ a
Selye Já nos Egye tem Ta nár kép zõ Ka ra
– 108.), va la mint ki eme li, hogy a nem -
ze ti sé gi kul tú rák meg õr zé sé ben sze re -
pet vál lal nak a mú ze u mok is. A ci vil
kez de mé nye zé sek kö zül je len tõs a Fó -
rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet, amely
„mû kö dé si és inf rast ruk tu rá lis hát te ret
biz to sít a Szlo vá ki ai Ma gyar Aka dé mi -
ai Ta nács nak is” (111.). Ér de kes meg ál -
la pí tá sa ugyan ak kor a kö tet nek, hogy 
a „Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia
szer ve ze ti struk tú rá já ban a ha tá ron tú -
li szlo vák kö zös sé gek tu do má nyos sá -
gá val va ló tö rõ dés nem je le nik meg”
(113.) – a ki sebb sé gi hely zet ben lé võ
szlo vá kok kis szá ma és ará nya mi att –,
eb bõl ki fo lyó lag a Szlo vá kia te rü le tén
élõ ki sebb sé gek identitásmegõrzése
sem sze re pel a pri o ri tá sai kö zött (eh -
hez a szlo vá ki ai ma gya rok szá má ra 
az MTA és a Beth len Gá bor Alap nyújt
tá mo ga tást – 112.).

Csernicskó Ist ván és Fedinec Csil la
Ki sebb sé gek az uk rán tu do má nyos ság -
ban cí mû fe je ze te ala po san elem zi az
Uk raj nán kí vül élõ uk rán ki sebb sé gek
hely ze tét, je lez ve, hogy a kö zel múlt
fegy ve res konf lik tu sai mi att meg nõtt a
ha zá ju kat el ha gyók szá ma (117.). Jel -
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sebb szá mú, nem ma gyar ki sebb sé gek
szin tén ré sze sül nek az anya or szá ga ik
tá mo ga tá sá ból (fõ leg Len gyel or szág és
Ro má nia – 119.). Ta nul sá gos ugyan ak -
kor ol vas ni az tu do má nyos ku ta tá sok -
hoz for rá so kat biz to sí tó uk rán anya -
nyelv-ér tel me zést, amely az Uk raj na
ha tá ra in kí vül élõ uk rá nok ese té ben
„egy faj ta szár ma zá si nyelv ként” je le nik
meg (122.). Fi gye lem fel kel tõ a szer zõ -
pá ros azon meg ál la pí tá sa is, hogy a ru -
szin iden ti tás tu dat tal bí ró kat Uk raj na
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ger lõ mó don szem be sí tik az ol va sót az -
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sá ért, a tu do mány ra (és az ál ta la biz to -
sí tan dó fej lõ dés re) meg en ged he tet le -
nül ke ve set ál doz nak ál la mi szin ten (és
ter mé szet sze rû leg eb bõl csak kis je len -
tõ sé gû össze gek jut nak a ki sebb sé gek -
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na pi túl élés re ren dez ke dik be, ami ben 
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A kö vet ke zõ fe je zet ben Novák Csa -
ba Zol tán tör té nész ala pos ki te kin té sé -
ben ki tér a ha tá ron tú li ro má nok hely -
ze té re, oda so rol va a ma ce dó ni ai
vlachokat is. A ha tá ron tú li ro má nok és
ro má ni ai nem ze ti ki sebb sé gek a ro má -
ni ai tu do má nyos ság ban cí mû ta nul má -
nyá ban ki fej ti, hogy pl. a besszarábiai
ro má nok „vi szony lag ke vés idõt töl töt -
tek az új ko ri ro mán ál lam ke re tei kö -
zött, így csak rész ben le het tek sze rep -
lõi a mo dern ro mán nem zet épí tés nek”
(129.). Az el szi ge telt isztrorománok
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je len lét ük ne he zen ér zé kel he tõ a tör té -
ne lem so rán nem min dig ba rát sá gos
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(131.). Novák emel lett ki tér ar ra is,
hogy a „mold va i ság” je len leg is meg ha -
tá ro zóbb iden ti tás kép zõ té nye zõ je a
Pruton tú li ro má nok nak, mint a „ro -
mán ság” (132.), va la mint ar ra, hogy 
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kis lét szá muk el le né re (26 345 ro mán -

nem ze ti sé gû, akik bõl 13 886 ro mán
anya nyel vû) szá mos kul tu rá lis in téz -
ményt mû köd tet nek. Az or szág nak az
Uni ó hoz va ló csat la ko zá sa után meg -
erõ sö dött mig rá ci ós hul lám kb. 2,7 mil -
lió ro má ni a it in dí tott Nyu gat-Eu ró pa
fe lé (133.). A ha tá ron tú li ro má nok ku -
ta tá sát is mer te tõ al fe je zet bõl meg tud -
hat juk, hogy egye te mi és aka dé mi ai 
fó ru mok vesz nek részt ro mán ki sebb -
ség vizs gá la tok ban, ám nincs olyan in -
téz mény, amely nek ez len ne a fõ pro fil -
ja – leg in kább te ma ti kus kon fe ren ci á -
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In té zet a Ro mán Kor mány ha tás kö ré be
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A Szerbhorváth György ál tal írt 
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is, hogy a szerb Aka dé mia éves be szá -122
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mo ló i ban rit kán em lí tik a ha tá ro kon
tú li szerb kö zös sé ge ket, és kis lép té kû
együtt mû kö dé sek lé tez nek csak a Ro -
mán Aka dé mi á val és a bu da pes ti Szerb
In té zet tel.

Elem zi a bosz nia-her ce go vi nai aka -
dé mia és a szerb aka dé mia köz ti konf -
lik tust, amely je len tõs po li ti kai fel -
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szo nyok ról a Hornyák Ár pád ál tal írt
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dõ hor vát ság tu do má nyos dis kur zu sát
azon ban nem úgy be fo lyá sol ta a tra gé -
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és jól le het itt sem ala kult ki egy sé ges, 
a kb. 4 és fél mil li ós (157.), az or szág
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ku ta tó tu do má nyos rend szer, szá mos
olyan nem kor mány za ti szer ve zet te vé -
keny ke dik, ame lyek fi gye lem mel kí sé -
rik a „le sza kad ta kat” vagy ki ván do rol -
ta kat (160–162.). Ér de kes ugyan ak kor,
hogy az egyik leg je len tõ sebb, a hor vát -
sá got ku ta tó in téz mény az or szág ha tá -
ra in kí vül, Chi ca gó ban mû kö dik (a fe -
ren ces szer ze te sek ál tal 1975-ben ala pí -
tott Hor vát Et ni kai In té zet, 168.).
Hornyák vég kö vet kez te té se, hogy a hor -
vát in té ze tek ese té ben in kább a nyelv és
a kul tú ra meg õr zé sé ért tett lé pé sek a je -
len tõ seb bek, ese tük ben a tu do má nyos -
ság ra, a ku ta tá sok szer ve zett össze han -
go lá sá ra nem fek tet nek nagy hang súlyt. 

Ko vács At ti la a Szlo vé nia és a ha tá -
ron tú li szlo vén tu do má nyos ság cí mû
írá sá ban be mu tat ja a há bo rúk mi att
szá mos or szág ba me ne kült/sza kadt
szlo vén ki sebb sé gek hely ze tét, a tér ség
konf lik tu sa it szin tén meg szen ve dõ
szlo vén aka dé mi ai há ló za tot, a Szlo vén
Kor mány ál tal mû köd te tett Ha tá ron Tú -
li és a Vi lág ban élõ Szlo vé nek Hi va ta -
lát, amely a kul tu rá lis as pek tu sok mel -
lett nagy hang súlyt fek tet a tu do mány -
mû ve lés re is, és em lí ti a Szlo vén Köz -
tár sa ság Tu do má nyos Ku ta tá si Ügy nök -
sé gét is, amely je len tõs pá lyá za ti ke ret -
össze gek kel ren del ke zik. Szer zõnk itt is
az zal a vég kö vet kez te tés sel zár ja cik két,
hogy „a kö zös szlo vén tu do má nyos tér
még nem forrt ki tel je sen”, te hát eb ben
a te kin tet ben ana lóg hely zet ben ta lál -
ha tó a fen tebb em lí tett, Ma gya ror szág -
gal szom szé dos ál la mok kal.

Ér de kes nek ta lál juk azt a tényt,
hogy Auszt ria hi ány zik a „Ma gya ror -
szág gal ha tá ros ál la mok” lis tá já ról – ezt
va ló szí nû leg az zal ma gya ráz hat juk,
hogy az ot ta ni (fõ leg bur gen lan di – vár -
vi dé ki) ma gya rok kis szá ma és a tu do -
má nyos élet ben va ló rész vé tel ének
mér té ke nem in do kol ta kü lön elem zõ
fe je zet írá sát. 

Az egyes or szá go kat be mu ta tó fe je -
ze tek el ol va sá sa után meg ál la pít hat juk,
hogy a Ma gya ror szá gon mû kö dõ tu do -
má nyos szer ve ze tek – köz tük is az
MTA és a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ
Zrt. – a ré gi ó ban ki emel ke dõ nek szá mí -
tó fi gyel met és erõ for rást biz to sí ta nak
az or szág ha tá ra in túl élõ ma gyar ki -
sebb ség szá má ra, ami szá mot te võ biz -
ton sá got je lent sok ci vil ku ta tó mû hely -
nek, hosszú tá von meg fon tos aka dá lya
le het a ki sebb sé gi sor ban élõ ma gyar -
ság nyelv- és kul tú ra vesz té sé nek, be ol -
va dá sá nak.

Pé ter Ár pád
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Mircea Dan Bob, a ko lozs vá ri Babeº–
Bolyai Tu do mány egye tem ró mai jo gász
egye te mi ta ná ra na gyon ér de kes,
mond hat ni rend ha gyó kö te tet je len te -
tett meg. Úti nap ló, de nem tá vo li és eg -
zo ti kus tá jak be já rá sát rög zí ti, ha nem
jog tu do má nyi kon fe ren ci á kon va ló
rész vé tel ét, el sõ sor ban Nyu gat-Eu ró pá -
ban. A kö tet cí me: Egy fi a tal egye te mi
ok ta tó úti nap ló ja, és a szer zõ 1999 és
2012 kö zöt ti kon fe ren cia él mé nye it, 30
kül föl di uta zá sát fog lal ja össze. Mind -
eköz ben a kon fe ren ci ák részt ve võ je be -
jár ja az egye te mi kar ri er fõ ál lo má sa it,
dok to ri hall ga tó ból 2012-ben egye te mi
do cens lesz (il let ve a kö tet meg je le né -
sé nek pil la na tá ban, 2016-ban már
egye te mi ta nár). 

A jog tör té ne ti, ró mai jo gi, pol gá ri
jo gi kon fe ren ci ák le írá sa, elõ adók és
elõ adá sok szub jek tív, akár kri ti kus is -
mer te té se ön ma gá ban is ér de kes. Szá -
mom ra a könyv azon ban nem et tõl vált
fon tos sá, ha nem két más ok ból. Egy fe -

lõl a szer zõ tu do má nyos élet pá lyá ja,
mo ti vá ci ós in dí té kai raj zo lód nak ki a
kö tet bõl. Az, hogy Ro má ni á ban is le het
va ló di jo gász ku ta tói élet pá lyát meg va -
ló sí ta ni, ak kor is, ha ez ki fe je zet ten 
ne héz. Más fe lõl pe dig a kö tet a ro má ni -
ai – de ál ta lá ban kö zép- és ke let-eu ró -
pai – egye te mi vi lág kul tu rá lis és szer -
ve ze ti prob lé má i nak pon tos kór kép ét is
fel ál lít ja. A szer zõ kí mé let le nül õszin te
ké pet fest a ho ni egye te mi va ló ság ról.
Ta lán szán dé ka el le né re ál lí tot ta fel ezt
a lát le le tet, de a kül föl di tu do má nyos
ren dez vé nye ken va ló rész vé tel so rán,
il let ve nyu gat-eu ró pai egye te me ket lá -
to gat va na gyon is meg je le nik az össze -
ha son lí tás kény sze re. A meg ál la pí tá sok
a volt szo ci a lis ta or szá gok ra ál ta lá no -
san ér vé nye sek, ak kor is, ha je len tõs fo -
ko zat be li kü lönb sé gek van nak ál la mok,
egye te mek vagy akár egyes sze mé lyek
(egye te mi ta ná rok) at ti tûd jei kö zött.

A „kül föld del” va ló ta lál ko zás fi a tal
doktoranduszként „bru tá lis él mény”. 

Universul Juridic, Buc., 2016.
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