
A Magyar Tudományos Akadémia az új elnöki program részeként
1996 nyarán megkezdte az akadémiai kutatásszervezet kultúrnemzeti
alapokra helyezését. Ennek értelmében hosszú távú feladatának tekin-
tette a határokon túl élõ és magukat magyarnak valló kutatói társadalom
szervezését, valamint feladatának tekintette a magyar államon belül élõ
nemzeti kisebbségek tudományos szervezõdésének és mûködésének tá-
mogatását.

I.
A HATÁROKON TÚLI AKADÉMIAI SZERVEZETEK

ÉS KUTATÁSTÁMOGATÁS KIÉPÍTÉSÉRÕL

NYITÁS: DOMUS-PROGRAM, 1996

Magyar
Tudományos-
ság Külföldön,
1996

A határokon túli magyar kutatók szervezésére az elnök önálló elnö-
ki bizottságot hívott létre (Határokon Túli Magyar Tudományosság,
elnök Berényi Dénes akadémikus, 1996. június 28.).* Programot fogal-
mazott meg, amelynek értelmében az 1996–99 közötti hároméves aka-
démiai periódusban:

a) ki kell alakítani a külföldön élõ magyar tudósok szerves kap-
csolatrendszerét az MTA-val (osztályaival, bizottságaival és kutatóinté-
zeteivel),
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*1996. június 28. „A Határokon Túli Magyar Tudományosság Elnöki Bizottság megala-
kítása”.



b) ki kell alakítani a külföldön élõ junior és senior kutatókra és az
Akadémia külsõ tagjaira kiterjedõ magyarországi ösztöndíjrendszert.

Kapcsolat-
program

Ennek a programnak értelmében 1997 januártól az Akadémia külsõ
tagjai (1990 óta létezõ formális cím) a hazai osztályrendezvényekre rend-
szeresen meghívást nyernek (ehhez megkapják az évi kéthetes magyar-
országi tartózkodás szállás- és ellátmányköltségét), ezen túlmenõen kap-
ják az Akadémia és a Magyar Tudomány c. folyóiratokat és egy szakmai
közismereti folyóiratot, valamint a Nemzeti Stratégiai Kutatások ered-
ményeit közlõ folyóiratot, az Ezredfordulót. Ez 140, a világ különbözõ
részén élõ akadémiai külsõ tagot érint.

Domus
Hungarica,

1997

1997 áprilisában indult meg a Domus Hungarica Scientiae et
Artium elnevezésû program.* A program értelmében a külföldön élõ
senior és junior korosztály kutatói megpályázhatnak magyarországi ösz-
töndíjat, amelyet valamelyik egyetemi tanszéken vagy kutatóintézetnél
hasznosítanak. Szállást az e célra a Professzorok Házában kialakított
Domusban kapnak, amelyet 1997. szeptember 29-én nyitottunk meg. Az
1997–98. évben összesen 541 hónap (senior 360, junior 181), 1999-ben
277 hónap (senior 234, junior 43) ösztöndíjat adott ki a kuratórium.
A programot 1997 szeptemberétõl az MTA és a Mûvelõdési és Közokta-
tási Minisztérium közösen finanszírozta. Közösen állította fel a két intéz-
mény a kuratóriumot is. A senior kutatók havi 70 000, a juniorok havi
50 000 nettó forint ösztöndíjat kapnak az ingyenes szálláson, útikölt-
ségen, xerox- és infrastrukturális költségeken túlmenõen. (A program
adminisztrációját a Határokon Túli Magyar Tudományosság Elnöki Bi-
zottság titkársága, valamint az Akadémián 1998 áprilisában kialakított
Kisebbségkutató Mûhely titkársága végzi.)** Az 1999. év során a prog-
ram több részletkérdésében folyamatos egyeztetések történtek az Ok-
tatási Minisztérium és az MTA vezetõi között.

Nyit
a Bolyai-
ösztöndíj-
rendszer

Az 1997-ben induló Bolyai-ösztöndíjrendszert az MTA megnyitotta
a határokon túli fiatal kutatók számára is. Ez azt jelenti, hogy a három-
éves rendszerbe évente 25 határokon kívüli magyar fiatal kutató kerül
be, akik magyarországi tudományos mûhelyben töltik eredményorientált
(disszertációkészítésre kapott) ösztöndíjas idejüket. 1999-tõl a Bolyai-
ösztöndíj otthon – azaz nem csak Magyarországon – is igénybe vehetõ.
(Az ösztöndíj a mindenkori minimálbér háromszorosa.)

1999-ben a közgyûlésen joggal állapították meg: a Domus-program
kereteit kialakultnak vesszük (1999. május 3–4.).*** A következõ idõszak
hároméves programja (2000–2003) arra törekszik, hogy az Akadémia
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*** 1997. április 20. „A Domus Hungarica Scientiae et Artium alapításáról”.
*** 1998. április 1. „Tézisek a kisebbségi létrõl”.
*** 1999. május 3. „Új szintézist! (Közgyûlési beszámoló)”.



járuljon hozzá a határokon túl élõ magyar kutatók otthoni kutatási körül-
ményeinek javításához.* Ennek értelmében került meghirdetésre 1999-
ben: az MTA köztestületi tagságát ki kell terjeszteni a határokon túlra.

SZÜLÕFÖLD-PROGRAM, 2000

Az új program céljai:
a) A határokon túl élõ nem akadémikus kutatók felvétele a köztes-

tületi tagok közé.
b) Kialakítani a határokon kívüli köztestületi tagok szervezési rend-

jét. E szervezési rend igazodjon a térség kiépülõ eurorégió szervezeté-
hez, központjai az MTA regionális központjai legyenek (Miskolc, Debre-
cen, Szeged, Pécs, Veszprém).

c) Kialakítani – a kormányzattal és az e célra létrehívott alapítvá-
nyokkal közösen – a határokon túli magyar kutatók otthoni munkájának
finanszírozhatóságát.

d) A határokon túli szervezeti kiterjeszkedéssel egy idõben a
magyarországi nem magyar kisebbségek tudományos mûködésének se-
gítése.

Kormányzat
és MTA

A program kereteinek meghatározására 1999. október 25-én az
Akadémia elnöke tárgyalásokat folytatott Németh Zsolttal, a KÜM poli-
tikai államtitkárával, és Szabó Tiborral, a HTMH elnökével. Az elnök e
megbeszélés alapján az Akadémia december 6-i közgyûlésén ismertette
az Akadémia kultúrnemzeti alapokra helyezése második szakaszának
(2000–2003) programját.

A köztestület
kiterjesztése

2000. március 6-án az elnök 752, a szomszédos országokban élõ, az
ottani minõsítési rendszer szerint minõsítettnek tekinthetõ magyar kuta-
tónak küldött levelet, belépési nyilatkozat kíséretében. (Ezt megelõzõen
az elnök és a Határokon Túli Magyar Tudományosság Elnöki Bizottság
titkárai december 17-én látogatást tettek Pozsonyban, tárgyalásokat
folytatva a szlovák akadémia, a szlovák kormány és az ottani magyar
szervezetek képviselõivel a tudományos szervezet kiépítésének gyakorla-
ti megvalósításáról. – 1999. október 1-jétõl az Akadémia köztisztviselõi
karába beemeltük a határokon túli program adminisztrációját, amely
2000. februárig elkészítette a köztestületi tagságra számba jöhetõ határo-
kon túli kutatók kataszterét.)

2000. június 30-ig a program szerint állást kell foglalni a következõ
kérdésekben:

a) A jelentkezõ köztestületi tagok szervezési rendje. (A már ki-
alakult javaslat: a határokon túli magyar kutatók részben legyenek –
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* 1999. december 6. „Az új szintézis érdekében. (Hároméves program)”.



magyarországi 10 ezer tagtársukhoz hasonlóan – az MTA köztestüle-
tének tagjai, ugyanolyan jogokat élvezve, kivéve a választásokon való
részvételt. Ilyen értelemben kapcsolódnak az Akadémia egyes osztályai-
nak és bizottságainak munkájához. És a magyarországi köztestületi tag-
sághoz hasonlóan az Akadémia öt regionális szervezetének rendezvénye-
in, pályázatain vegyenek részt. Az erre vonatkozó terv térképre vetítve és
a regionális központok teherbírását figyelembe véve készült el.) Június
1-jéig várjuk a visszajelentkezéseket, számuktól függ a program további
alakítása.

Ösztöndíjak
a szülõföldön

b) Állást kell foglalni a határokon túlra kijuttatható további ösztön-
díjak és kutatási támogatások rendszerérõl. Javasoljuk a kormányzati
szerveknek, hogy e célból május második felében hívjanak össze hazai
munkakonferenciát. Ennek célja az Oktatási Minisztérium, a Külügymi-
nisztérium, a HTMH, az Illyés-alapítvány, az Apáczai-alapítvány, vala-
mint a Magyar Tudományos Akadémia programjainak összehangolása.
Ennek elõkészítésére hívja meg az Akadémia elnöke az októberi meg-
beszélés résztvevõit március 27-ére.

II.
A MAGYARORSZÁGI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

TUDOMÁNYOS MÛKÖDÉSÉNEK SEGÍTÉSE

KISEBBSÉGKUTATÓ MÛHELY, 1998–2000

Kisebbség-
kutatás:

konszolidációs
fejlesztés

A Magyar Tudományos Akadémia szervezetének kultúrnemzeti
alapokra helyezése megkívánja azt, hogy amagyarországi kisebbségi tudo-
mányos irodalom és kutatómunka akadémiai támogatásban is részesül-
jön. Az elnök ennek megvitatására akadémikusokból álló testületet hí-
vott össze, amely 1996. október 14. és 1997. november 17. között több
ülésen tárgyalta az Akadémia elõtt álló tennivalókat. Állást foglalt amel-
lett:

a) az Akadémia hozzon létre az intézethálózat-fejlesztési program-
ján belül Kisebbségkutató Mûhelyt (intézetet) a közép-európai kisebbsé-
gi kérdés tanulmányozására;

b) a Kisebbségkutató Mûhely hangsúlyosan foglalkozzék a határo-
kon túli magyarság, valamint a hazai kisebbség körében végbemenõ tár-
sadalmi-kulturális folyamatokkal;

c) a Kisebbségkutató Mûhely folytasson koordinációs tevékenységet
az azonos kultúrák összekötése érdekében az államhatároktól függet-
lenül; (magyar–magyar, szlovák–szlovák, német–német, román–román,
délszláv–délszláv stb.);
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A regionális
központok

szerepe: Pécs,
Veszprém,

Miskolc, Deb-
recen, Szeged,



d) kiemelten foglalkozzék koordinációs tevékenységében a hazai
cigányságot kutató mûhelyekkel és azoknak a cigány önkormányzatokkal
történõ összekapcsolásával.

Európában
a kevés között

E program értelmében 1998. április 27-én megnyílt a Kisebbség-
kutató Mûhely, és programot fogadott el a magyarországi kisebbségek,
valamint a határokon túli magyarság jelen és történelmi folyamatainak
kutatásáról.* 1999. szeptember 10-én e programot megvitattuk a Nyugat-
Európában, Flensburgban hasonló céllal mûködõ, a nyugat-európai
kisebbségeket vizsgáló testvérintézettel. Programmeghatározó és tudo-
mányos konferencia volt ez.** 1999. október 15-én a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivatallal közösen szervezett konferencia tárgyalta a kisebb-
ségek kapcsolatrendszerét. (A Kisebbségkutató Mûhely 1998 decem-
berétõl egyeztette folyamatosan programját a NEKH-val.)

HAZAI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL

Kisebbségi
kutatást
szervezõk

Az Akadémia 2000–2003 közötti programjának meghatározásában
hangsúlyosan szerepelt a Kisebbségkutató Mûhely koordináló szerepé-
nek erõsítése. 1999. december 9-én az elnök, valamint a Kisebbségkutató
Mûhely kuratóriuma és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal konzul-
tációt folytatott a hazai kisebbségi önkormányzatok vezetõivel.*** Egyet-
értés volt abban, hogy a központ alkalmazzon öt olyan koordinátort,
akiknek feladata: részben a hazai kisebbségkutató mûhelyek és a Kisebb-
ségkutató Mûhely munkájának koordinálása, valamint a Kisebbségkuta-
tó Mûhely összeköttetésének kiépítése a szlovákiai, kárpátaljai, romá-
niai, jugoszláviai és horvátországi magyar kutatóközpontokkal. (A
Kisebbségkutató Mûhely intézetté alakulásáról és így akadémiai bázisba
való beemelésérõl ez év végéig kell a közgyûlésnek állást foglalnia.)

Munka-
megosztás
Akadémia
és a kormány
között

Az akadémiai vezetésnek ez év nyaráig állást kell foglalnia a követ-
kezõ kérdésekben:

a) el tudja-e vállalni az MTA Kisebbségkutató Intézete a magyar-
országi nemzeti kisebbségek kutatómûhelyeinek segítését;

b) mennyiben képes az MTA a Kisebbségkutató Mûhelybõl egy
részben kutató, részben pedig menedzser- és koordináló intézetet ki-
építeni, amely a magyar–magyar, szlovák–szlovák, román–román stb.
tudományos kapcsolatrendszert a kutatások (projektek) szintjén mû-
ködteti;
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*** 1998. április 1. „Tézisek a kisebbségi létrõl”.
*** 1999. szeptember 10. „A kisebbségek és a civil szervezõdések jövõje az Európai Unió-
ban”.
*** 1999. december 9. „A magyarországi kisebbségek tudományossága. (Akadémia és
kisebbségpolitika)”.



c) milyen munkamegosztás alakulhat ki az akadémiai és a kormány-
zati intézmények között?

Megrendelések A kérdésekre választ ez év júniusáig kell adni. Ez év március 16-án
Doncsev Tosó, a NEKH elnöke látogatást tett az Akadémia elnökénél,
és jelezte: 2001. januártól a hivatal szerzõdésben rögzített partnerkap-
csolatra törekszik majd az MTA Kisebbségkutató Mûhellyel. Amennyi-
ben abból önálló intézet alakul, rendszeres megrendelésekkel szeretné
foglalkoztatni azt. Amint a határokon túli szervezeti rend kialakítása
ügyében, úgy a magyarországi kisebbségi kutatások akadémiai helyzeté-
rõl is június második felében kell dönteni.

*

Õszinte törekvésünk, hogy a kormányzati és civil intézmények át-
tekinthetõ szervezeti és finanszírozási rendben foglalkozzanak a hatá-
rokon túli magyar és az államhatáron belüli nem magyar kisebbségek
kutatói tudományos mûködésének támogatásával. Meggyõzõdésünk: az
anyanyelv szinten tartása a tudományos irodalomban éppolyan fontos,
mint a kisebbségek történelmének, jelenének és jövõjének tanulmányo-
zása. Mindkettõ a közép-kelet-európai nemzeti sokszínûség megmara-
dásának feltétele. Mindkettõ e kis kultúrák modernizálásának feltétele.

Kézirat. Sokszorosítva szétosztva 50 példányban
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