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Határhelyzetek I—III.
tanulmánykötet-sorozat 

Kötél Emôke

� 2008-ban indult útjára a Magyarországon tanuló határon túli hallgatókat összefogó intéz-
mény, a Márton Áron Szakkollégium Kutatói Szakkollégiuma (akkor még Oktatáskutatási Szak-
kollégium néven). Ahogy az intézmény jog- és hatóköre bôvült, úgy bôvült a programba be-
vont hallgatók köre is: már nemcsak magyarországi, hanem szülôföldi intézményekbôl is
lehetett jelentkezni egy-egy meghirdetett, nagyobb témára. Az eredményes jelentkezôk tu-
toriális rendszerû képzésben vehettek részt, melynek során a vállalt témájukat, kutatásukat
publikációra érdemes tanulmány formájában kellett prezentálniuk. Így született meg a Határ-
helyzetek címû sorozat elsô három kötete. �

A témaválasztás és megközelítés sokrétű, széles skálát ölel fel, az antropológiától a néprajzon
át a nyelvtudományi diszciplínákig. A különböző diszciplínák korrekt szakmai módszerekkel
megközelítve erős összehasonlító anyagot kínálnak. Az első kötetben főként a munkaerőpiac-
cal, a szülőföldi elhelyezkedéssel kapcsolatos felmérésekkel szoros összefüggésben vizsgál-
ják a magyar tannyelvű képzési lehetőségeket, a felsőoktatási preferenciák változásait, a kar-
rierépítés és a migrációs szándék alakulását. Ezek bővültek újabb kutatásokkal, bevonva
a néprajzi, történelmi, politológiai vizsgálódásokat is. A második kötet főbb blokkjai közé így
került be a közalapítványok, civil szervezetek elemzésével, monitorozásával foglalkozó té-
makör. A harmadik kötet még tovább bővült egy jól körülhatárolható identitásvizsgálati résszel.
A kisebbségi identitást védő tényezők, a nemzeti önmeghatározásra tett kísérletek követése írói
attitűdökön át egészen egy adventista gábor közösség mindennapjain keresztül került bemu-
tatásra. 

Míg az első kötetben – a témaválasztást illetően – még megfigyelhető volt egyfajta, főként
iskolai tanulmányokból, illetve egyéni léthelyzetből adódó személyes érintettség, addig a to-
vábbi kötetekben már „letisztultabb” szakmai módszerekkel közelítettek egy-egy témához, tö-
rekedve a nemzetközi tudományos megközelítések és irányzatok eredményeinek bemutatására,
felhasználására és bevonására a kutatásokba. Lehetővé téve ezzel az átpolitizált témák – mint
például a nyelvi jogok kérdésköre – tudományosabb igényű megközelítését. Maga a témavá-
lasztás mikroszinten jól tükrözi, hogy adott időszakban egy-egy régióban mely problémák voltak

FE
LS

Ô
O

K
TA

TÁ
S

I

M
Ű
H
EL
YSZEMLE

FeMU_2013_1_:press 2013.07.25. 16:08 Page 117



SZEMLE

a legégetőbbek, melyek foglalkoztatták aktívabban a szélesebb közvéleményt. Így az állandóan
felszínen lévő kárpátaljai nyelvi-oktatási problémák a 2009-es évben, majd az önálló magyar
nyelvű felsőoktatásra tett kísérletek, ötletek felmerülése a Vajdaságban, vagy a szlovákiai el-
helyezkedési lehetőségek szülőföldön szerzett magyar nyelvű diplomával. 

A választott témák szorosan összefüggnek egymással, így az egyes fejezetek tanulmányai
önállóan, ám a többivel együtt olvasva összefüggéseiben is érdekes térképét rajzolják ki a ki-
sebbségi léthelyzetben élő csoportok identitásproblémáinak, nyelvi-oktatási preferenciáinak.
Egyértelmű, hogy a nyelvhasználati jogok elválaszthatatlanok az oktatási jogoktól és lehető-
ségektől, az ezt színezendő tankönyvkiadási helyzettől vagy a munkaerőpiacon történő elhe-
lyezkedéstől, esetleges migrációs szándéktól, illetve azok útvonalától. (Érdemes az egyes kö-
teteket folyamatában is végigkövetni: míg például a 2000-es évek elejével, közepével foglalkozó
írásokban az anyaország célállomásként jelenik meg a határon túli hallgatók számára, addig az
évtized végére már ugródeszkaként szerepel a továbbmigrálási szándékhoz. Vagy míg koráb-
ban „elemi” igényként jelentkezett egy önálló, tisztán magyar nyelvű felsőoktatási tér kiala-
kítása a Vajdaságban, addig mára – figyelembe véve a realitásokat – árnyaltabb lett a kép.)

A hallgatók/szerzők legtöbbször eltérő képzettséggel, más-más szinten álló módszertani ala-
pozással kerültek a programba. Van, aki egy disszertáció fejezetét prezentálta, van, aki egy ké-
sőbb folytatandó kutatás jól kidolgozott alapjait. Az elméleti háttér és a módszertani tudás el-
téréseiből adódóan sokszor előfordult, hogy a határon túli magyar kisebbségi problémát
speciális kisebbségi problémának állították be, akkor is, ha azok nem feltétlenül kisebbségi prob-
lémák. Gondolok itt elsősorban a felsőoktatás expanziójára, vagy az európai uniós csatlakozással
megváltozott munkaerő-piaci lehetőségekkel járó problémákra, vagy a közép-európai térség ha-
tárainak változásaival összefüggő mobilitási lehetőségek szélesedésére, a szabad intézményvá-
lasztás megteremtésére. Általános tendenciákat állítanak be kisebbségre vonatkozónak, holott
ezek nemcsak magyarországi, hanem európai problémák, jelenségek is. 

Ezen változtathat, hogy menet közben, már meglévő előzményekre alapozódva, adott ré-
giókban szakmai műhelyek alakultak ki egy-egy kutatási területtel kapcsolatosan. Így például
Kárpátalján aktívan és eredményesen működő szociolingvisztikai kutatócsoportról beszélhe-
tünk. A kialakult kutatócsoportoknak köszönhetően újabb és újabb szempontok szerint világí-
tanak meg egy-egy problémakört, vonnak be a kutatásokba új elemeket. Utóbbi azért is üdvös,
mert a régió – etnikai összetételét tekintve is – sokkalta sokszínűbb annál, hogy megrekedjünk
egy adott térség kizárólag szerb–magyar, szlovák–magyar, ukrán–magyar stb. konfliktusainak
bemutatásánál. A nemzetiségek együttélésének kérdéseit, problémáit színezi és átszövi más
nemzetiségek, mint például a roma közösségek megléte, előbbiekkel való szoros együttélése.
Vagy egy másik tanulmányban megragadott, történelmi hagyományba ágyazott ruszin–magyar,
ruszin–ukrán identitásbeli kérdés. 

A kötetek tanulmányaiból egyértelműen látszik a szerzők személyes bevonódása a témákba,
de ez sosem befolyásolja a tudományos korrektséget, a kutatói alaposságot; így a szakmai szín-
vonalat tekintve – mindent egybevetve – megalapozott, módszertanilag sokrétű, mély elméleti
háttérrel rendelkező írásokról beszélhetünk, amelyek alkalmasak a továbbgondolásra, más,
elágazó vizsgálódásokra, részfelmérésekkel való bővítésre, kiegészítésre. 

A köteteket minden esetben alapos mellékletek, rövidítésjegyzék, hely- és névmutató,
valamint angol nyelvű absztraktok és a szerzők rövid szakmai önéletrajza egészíti ki. 
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