szemle-2017-1_szemle-2010-1.qxd 26. 2. 2017 21:36 Page 141

könyvEk
Fedinec csilla (szerk.): húszéves a Magyar
Tudományos akadémia Magyar Tudományosság külföldön elnöki Bizottsága 1996–2016.
Budapest, MTa Magyar Tudományosság külföldönelnökiBizottság,2016,191p.1

Fontos tanulmánykötetet jelentetett meg a
Magyar Tudományos akadémia Magyar
Tudományosság külföldön elnöki Bizottsága
megalakulásának huszadik évfordulóján. a
kötetcímeaBizottságtudománypolitikájának
legfontosabbcéljátfogalmazzameg:amagyar
nemzettudományosközösséggéforrasztását,
méghatöbbországbanélnekisegyesrészei.
a Magyar Tudományos akadémia kohéziós
szerepet kíván játszani ebben a folyamatban
összekapcsolvaazegyesmagyarkisebbségek
körébenkialakultegyetemi,egyesületi,gyűjteményikereteketegymássalésamagyarországitudományosságintézményeivel.
aközösségfogalmahagyományosanolyan
embercsoportotjelöl,amelyiknektagjaiközta
szorosabbösszetartozástudataalakultki.Úgy
érzikésvélik,hogyközösségüktagjaihozszorosabban kötődnek, mint másokhoz. következésképpen kérdésünk egyik fele úgy hangozhat, hogy vajon érvényes-e az a tézis a
nemzetiközösségektudományoséletére,vagy
sem?aközépkortudományoséleténekalatin
nyelváltalmegteremtettegyetemességevajon
nemteremett-eolyanfeltételeket,sőtatudományosságnakazegyetemesemberibengyökerezőmódszertanilényegemaganemteszi-e
olyan jelenséggé, ami értelmetlenné teszi a
kötetcímét?
azelsőmegjegyzésalatinegyetemességérevonatkozik.alatinugyanisnemvoltatudományosság egyetemes emberi nyelve, csak a
keresztényvilágnyugatifeléé.akeletigörögül
beszélt,atöbbiekpedigarabul,kínaiulstb.az
európai (nyugat-európai) tudományosság
ugyanidővelmegelőziatöbbit,ámmögöttea
1 akötetmásodikrészeangolulismegjelent,

„hungary’sneighborsaskin-states”címmel.

kulturális összetartozás egy sajátos hitbéli
meggyőződéseállt.Tehátmáramodernnemzetek kialakulása előtt is létezett a tudományos közösségnek egy a kulturális sajátosságokhoz kötődő formája. ám ezt a közösséget
egy vékony tanult réteg alkotta, társadalmaik
csak e tudás töredékeihez juthattak. a
modern nemzetek kialakulása azonban egyben a nép számára is elérhetővé tette a
magaskultúrát(ernestGellner).ehhezpersze
érthető, illetve könnyen elsajátítható beszélt
nyelvek kellettek, valamint a szabadság és
egyenlőség új felfogása, és az egész népet
egybefonóösszetartozáserősérzéseésmeggyőződése.
Manapságazzalavéleménnyeltalálkozhatunk, hogy ennek az időszaknak is vége. a
tudománynemzetközinyelveimmárazangol,
és nemcsak a természettudományok, hanem
atársadalomtudományokisnemzetközivéváltak. a kutatókat és az eredményeik iránt
érdeklődőközvéleménytimmárnemalokális
sajátosságok,hanemaglobalizációfolyamatai
motiválják,ígyanemzetköziösszefüggésekés
azáltalánosérvénnyelbíróeredményekállnak
érdeklődésükközéppontjában.
ámdeanemzettéválásfolyamatábanmég
egyösszefüggésváltvilágossá:akultúrainspiratív hatása. a sajátos kulturális környezet
sajátosgondolatokmegszületésétsegíti,részben vagy egészben másféléket, mint a többi.
ésezalighanematermészettudományokesetébenisigaz,méghamáskéntis,mintatársadalmat kutató tudományterületeknél. a racionálisdöntésektradicionálisésérzelmigyökerei, a kultúra sok más elemének gondolatébresztő ereje szellemi igénnyé teszi a hasonló
identitással bírókhoz való kapcsolódást.
aligha alaptalan feltételezés, hogy a kutatók
ilyeténkapcsolataitudományosteljesítményüket is növeli. Méghozzá nemcsak a szakmai
véleménycsere által, hanem a kulturális
élmény okán is. ez az élmény terjed szét a
tudományos eredmények popularizálásával,
ésmegélhetimindenki,akiakulturálisközösségtagja.anemzetekkorlesztöbbéegyszakmai csoportnál, és válik tudományos közösséggé.
akérdésmásikfelénekígyamagyarkutatókközösségtudatánakmeglététkellfelvetnie.
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ehhez elég egy pillantást vetnünk a Magyar
Tudományos akadémia köztestületére, pontosabban határon túli tagjainak folyamatosan
növekvőszámára,hogylássukanemzetikultúránakmindatársadalom-,mindpedigatermészettudósokra gyakorolt vonzerejét. a nemzeti
szempontú tudományos együttműködés vonzerejét éppen azok az intézményes keretek demonstráljákalegjobban,amelyeketazMagyar
Tudományosakadémiaecélbólalakítottki.
a kötet megjelenését a magyar kisebbségeket kutató intézményrendszer fejlődésének
számbavétele,valamintakisebbségekkutatói
véleményének dokumentálása előzte meg.
különösensokatmondóakötetvégénolvashatókronológia,amelyikmindennélbeszédesebbenláttatjaaMagyarTudományosakadémiaerőfeszítéseinekmáigtartófolyamatát.
a Magyar Tudományos akadémia kiadványa főként olyan szerzők tanulmányait teszi
közzé, akik jelentős szerepet játszottak a
magyar kisebbségek tudományos életének
magyarországi támogatásában. a tanulmányokbemutatjákaszándékmegjelenését,az
intézményrendszerkialakításánakfolyamatát,
afolyamatfontosállomásaitésaváltozóintézményrendszer jellegét, működésének elveit,
valamintahatáronátnyúlóegyüttműködésformálisésinformálisszabályait.
1989utántudvalevőlegtöbbproblémával
kellett megbirkózniuk a kisebbségben élő
magyarkutatóknak.azegyikamagyarországi
tudományosintézményrendszerhez,sáltalaa
magyarkutatókhozvalókapcsolatokkialakítása,illetvekibővítése,tulajdonképpenszabaddá tétele. a másik a magyarországi kutatási
lehetőségek megteremtése. a harmadik a
hazaikutatásoktámogatása.Továbbáahazai
kutatások háttérintézményeinek megalapítása,működtetéseésfejlesztése.valamintkutatásieredményeikközzétételeésnépszerűsítése. Tehát könyvek és folyóiratok kiadása és
honlapoklétrehozása.akötetegyestanulmányaitovábbáeztafolyamatotisrészletezik.
kocsis károly, az MTa Magyar TudományosságkülföldönelnökiBizottságelnökeelőszavábanleszögezi:„2016-banazösszmagyar
tudományosság akadémiai-egyetemi intézményiegyüttműködésihálózatajórészttúlvana
kezdeteknehézségein,aprogramalkotás,cél-

kijelölésszervezeti,koncepcionálisproblémáin.” a következő időszak fontos jövőbeni feladatánaktekinti„azakadémiaiintézményközi
együttműködéseket a mostaninál nagyobb
mértékben és tervezettebben beemelni a
magyarországi támogatáspolitikába, és a
nemzetközi finanszírozás eszközeit is érdemes lenne tudatosabban felhasználni a
magyar-magyarhálózatokműködtetésében”.2
kálóczy katalin és kulcsár-szabó enikő
tanulmánya3 ahatárontúlimagyaroktatás,kultúraéstudományosságtámogatásirendszerénekakialakulásávalésműködésénekelsőidőszakávalfoglakozik.amúltévszázad90-eséveinek legfontosabb kihívása a határon túli
magyar közösségek felsőoktatásának és tudományosságánakintegrálásavolt.ebbenazidőszakbanszületnekmegatámogatásokkülönféletípusai,ekkorjelennekmegazelsőpróbálkozásokamagyarkisebbségeksajátfelsőoktatási
intézményeinekmegalapítására.afolyamatnak
azoktatásitárcaamotorja.
ezt követi a határon túli magyar tudományosságbekapcsolásaaMagyarTudományos
akadémia intézményrendszerébe. Tarnóczy
Marianntanulmányamutatjabeennekalegfontosabbállomásait:azMTaköztestületének
megnyitását a határon táli magyar kutatók
előtt,aspeciálisösztöndíjprogramokmegszületését,majdazMTaMagyarTudományosság
külföldön elnöki Bizottság létrehozását, az
MTahatárontúliszerveinekmegalakítását.„a
szomszédországbelimagyarakadémiaibizottságokfeladata,ahazaiakhozhasonlóan,nem
a kutatás, tevékenységük alapvetően tudománypolitikai jellegű: kutatásszervezés, szakmaikapcsolatokerősítése,ezáltalarégiófej2 kocsiskároly:előszó.InFedineccsilla(szerk.):

A nemzet mind tudományos közösség.
Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki
Bizottsága 1996–2006. az MTa Magyar
Tudományosság külföldön elnöki Bizottság,
Budapest,2016.

3 kálóczykatalinéskulcsár-szabóenikő: ahatárontúlimagyaroktatás,kultúraéstudományosság magyarországi támogatása az 1990-es
években.uo.13–32.p.
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lesztésénekelőmozdítása,amagyartudományosközösségenbelülakohézió,azegymásrólvalótudáserősítése,azeredményekésfeladatokszámbavétele,akoordináció,astratégiaalkotás.”4
atanulmánysorravesziazelnökibizottság
legfontosabb döntéseit, az általa megindított
kutatásiprogramokat,amelyekközülnemegy
immár több országban folyhatott. Megismerkedhetünkadiaszpórábanélőmagyarkutatók
segítésének módozataival, de azzal is, ahogy
megnő az MTa külső tagjainak és külső köztestületitagjainakszáma.
Tibori Tímea a domus ösztöndíjprogramot
mutatja be. az ösztöndíjprogram Magyarországon felhasználható, a szülőföldön használható kereteket teremt, valamint 2005-től műhelytámogatásokkalissegítiatudományosélet
intézményesülését,ugyanis„addigraakárpátmedencei tudományos magyar tudományos
műhelyekszámaörvendetesenmegnőtt…”5
pappz.attilatanulmányaamagyartudományosság fogalmának változásait vizsgálja
egyfókuszcsoportosvizsgálatalapján.6 akutatás külön tárgyalja az egyes kisebbségeket,
majd általános megállapításokat tesz. ezek
sorba veszik a kockázati tényezőket, és egy
nyitott, széles értelmezését adja a kárpátmedenceimagyartudományosságnak.
a kötet második felében olvasható tanulmányok egy érdekes összehasonítást választottakmódszertanivezérelvükül:összevetika
Magyarországgal szomszédos országoknak
saját határon túli kisebbségeik kutatásával
foglakozóspeciálisintézményeitamagyarokéival. az összehasonlítás jól mutatja, hogy a
magyarok,határokoninnenéstúlkiterjedtebb
intézményrendszerrel vizsgálják kisebbségbe
került nemzeti csoportjaikat, mint nemzeti

szomszédjaik. Megjelenik benne, ahogy esetenként a kisebbségek tudományos és kulturális életének támogatása politikai kérdéssé
válhat, mint például a vajdaság esetében.
Tehát hatalmi szempontok jelennek meg a
tudományos intézmények és kutatási programok támogatásában, illetve gáncsolásában.
dearraistalálunkpéldát,hogyazadottállamotkülönösebbennemérdekliatudományos
élet, így e tekintetben sem hazai, sem pedig
külföldikisebbségeivelsemtörődik.7
simon attila a csehszlovákiába került
magyarok tudományos életének ellentmondásos mozzanatait mutatja be. a magyarországi
támogatáspolitikát összeveti azzal, ahogy a
szlovákTudományosakadémiasegítiazország
határain kívüli szlovák tudományosságot. a
szerző szerint „…a mindenkori magyar állam
(elsősorban a Magyar Tudományos akadémia
erreacélralétrehozottszervezetiegységeinek
köszönhetően) nagyságrendekkel nagyobb
figyelmetfordítahatárontúlélőmagyaroktudományosságára,minttesziaztaszlovákállama
határontúlélőszlovákságesetében.”8
csernicskó István és Fedinec csilla azt
elemzi,mikénttekintazországkisebbségeire
ésahatáraintúlélőukránokraukrajnatudományossága.aszerzőkegyukránszerzőálláspontját közvetítve úgy jellemzik a helyzetet,
„hogy a független ukrajnában a tudomány
támogatásátsemazállam,semazüzletiszféra,sempedigatársadalomsemmikorsemtartottafontosnak”.9
novák csaba zoltán a romániai helyzetet
jellemezve leszögezi, hogy „…eddig még nem
alakult olyan intézet vagy intézeti részleg,
amelyahatárontúlirománokkutatásáraszakosodottvolna,mintahogyhosszútávútudományosstratégiátsemdolgoztakki.”10

4 Tarnóczy Mariann: a kisebbségi magyar tudo-

7 Ilyenukrajnaesete.
8 simon attila: a szlovákiai tudományosság és a

mányosságazMTatudománypolitikájában.uo.
49.p.

5 Tibori Tímea: a domus ösztöndíj program. uo.
61.p.

6 papp z. attila: a magyar tudományosság fogalmának változásai. Tanulságok a fókuszcsoportosbeszélgetésekalapján.uo.69–94.p.

kisebbségek.uo.113.p.

9 csernicskó István–Fedinec csilla: kisebbségek
azukrántudományosságban.uo.127.p.

10 novákcsabazoltán:a határontúlirománokésa

romániainemzetikisebbségekaromániaitudományosságban.uo.140–141.p.
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szerbhorváth György a szerbiai tudományosság és kisebbségkutatás viszonyát elemzi. a politika beavatkozása a tudományba a
tanulmány visszatérő eleme. a szerző álláspontjaszerint„ugyanaszerbTudományosés
Művészeti akadémia Balkanológiai Intézetében foglalkoznak a szerb, illetve a szerbiai
kisebbségek kérdéseivel, ezek azonban sokkal esetlegesebbnek tűnnek, mint a hasonló
vonatkozású magyarországi intézményrendszer, kutatások, és inkább történeti-néprajzi,
illetve nyelvészeti jellegűek, nem pedig a
kisebbségekmaitársadalmi,kulturális,politikaistb.életérekoncentrálnak”.11
hornyák árpád szerint horvátországnak
nincs olyan átfogó stratégiája, amely a határon túli horvát kisebbségek és diaszpórák
tudományosságának anyagi támogatását
célozná. „a hangsúly nem annyira a határon
túli horvátsággal való tudományos együttműködésen és tudományosságának támogatásán,mintahagyományokápolásán,akulturális és nemzeti azonosság megőrzésén és a
horvátidentitáserősítésénvan.”12
kovács attila szlovénia határon túli szlovén tudományossággal kapcsolatos tudománypolitikájátpozitívabbanértékeli.nohaaz
anyaországgal való kapcsolata még alakulóban van, a határon túli szlovén tudományos
intézeteket a hazaiakkal egyenrangúként
kezelik.
a mostanra felépült határon túli intézményrendszerrévénatudományosmegismerésélményétolyanokismegélhetik,akikkela
magukéletébenkultúrájukmásodrendűségét
éreztetteazállamhatalomésnemritkántársadalmi környezetük is. Új kapcsolataik, új környezetükegyszerreelőnyükkétehetihátrányukat.ezperszenempótoljaahazaiegyenlőség
hiányát, ám legalább részben ellensúlyozza.
aztnemhelyettesíti,hogyazállamteljesjogábanismerjeelamagyarkultúrasajátosságá11 szerbhorváthGyörgy:aszerbiaitudományosság
ésakisebbségkutatás.uo.142–156.p.

12 hornyák árpád: horvátország tudományos és
kulturális kapcsolatai a határon túli horvátsággal.uo.169.p.

nakértékét,egyenrangúvátévemindenlehetséges tekintetben és segítve fejlődését, ám
olyan kapcsolatokat és ismereteket ad a
kisebbségimagyarkutatóknak,amelyatöbbségieknekahuszadikszázadnemzetikapcsolatrombolásának következtében nem adatott
meg. a cselekedet felvillanása történelmi
hibaként egy-egy újszerű, nyilvánvalóan a
magyar tudományosságból eredő szempont,
gondolat,módszeresetenkéntérzékelhetőaz
arcokon. a gondolat felvillanásának felismeréssé tétele lehet az elmúlt évtizedekben kiépítettújmagyartudományosintézményrendszer egyik jövőbeni célja. ha a magyar tudományosságmaiintézményeskereteiésszellemei kapacitásai révén áthatolhat a nemzeti
elválasztásgátján,akkoregyszerrekínálhatja
atérségösszetartozásánakhasznátésméltóságát. egyszerre szolgáltathatják a gazdaság
éstársadalomfejlődésénektudományosforrásait, valamint az összetartozás és a kölcsönösség argumentumait s tudatának tudományoselemeit.
akötetmegmutatja,hogyamagyartudományos intézményrendszer fejlődése eljutott
arra a szintre, hogy kereteket kínáljon a
kárpát-medencei magyarok múltjának és
jelenbeliéleténekkutatóiigényességgeltörténő vizsgálatához. a legfontosabb társadalmi
folyamatokismertek,mintahogyamúltkulcsfontosságúfordulópontjaiis.akirajzolódókép
azonbannemrózsás.
azegyikalapkérdésmindannakamegvizsgálása,amimégnemismertazegyesmagyar
kisebbségek életében. a másik annak átgondolása, hogy a huszonegyedik század milyen
lehetőségeket kínál közösségeik megtartására,sőtfejlesztésére.
a korszak egyik nagy, ha nem a legnagyobb kihívása a jövővel kapcsolatos szisztematikus gondolkodás. a magyar kisebbségek
fogyása szavak nélkül is felteszi a kérdést a
magyarésezenbelülisakisebbségbenélők
tudományoséletének,hogymilyenjövőtkínál?
atudományosságlegnagyobbkihívásaajövő
„kitalálása”.annakmagasszintűkigondolása,
hogy a korszak adottságai és lehetőségei
között mi újat tud kínálni. és amit kínál, az
vajonelegendő-eazadottkorproblémamegoldásához?
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haamagyartudományosságaztisnyújtani
akarja,amitaközösség,mindenekelőttanemzetiszabadságukbankorlátozottkisebbségben
élőkaleginkábbelvárnak,akkora„mivolt”és
a„mivan”mellett,a„milehet”,ésa„milegyen”
kérdésére is választ kell adniuk a kisebbségi
magyarokkalfoglakozókutatóknak!
Öllös László

röhrich,Lutz:Begegnungen.erinnerungenan
meinen kollegen- und Freundeskreis. Mit
bibliographischen anmerkungen und ein
Gesamtverzeichnis
der publikationen
röhrichs. hrsg. von Mieder, Wolfgang–
neumann, siegfried–schmitt, christoph–
Wienker-piepho, sabine. Münster–new york
2016, 224 p. /rostocker Beiträge zur
volkskundeundkulturgeschichte,7./

Lutzröhrich(1922–2006)anémetmese-és
proverbiumkutatás kétségtelenül egyik legjelentősebb 20. századi alakja volt. a közmondásszerűszólásokatelemző,azokkultúrhistóriai hátterét gondosan feltáró és bemutató
gyűjteményemegkerülhetetlenkézikönyvnem
csak a téma specialistái, hanem a művelt
nagyközönségszámárais.azelsőmegjelenés
(1973) óta számos újabb kiadást ért meg, s
ma is jelen van a német könyvpiacon.1
amellett, hogy a freiburgi német népdalarchívum(Deutsches Volksliedarchiv)vezetőjeként
anépdal-ésballadakutatásbanrendkívülfontosszerepettöltöttbe,amese-ésmondakutatásban is alapműveket produkált,2 talán még
1 röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen

Redensarten 1–2. Freiburg–Basel–Wien,
herder 1973. nekem a harmadik kiadás van
meg, ami már 1974-ben napvilágot látott, s
azóta szinte kétévente jelenik meg újabb és
újabb,aszerzőéletébenmégáltalábanbővített,
aktualizált kiadás. Tudomásom szerint a legutóbbinyomtatottváltozat2009-redatálható.

2 Tényleg csak mutatóba néhány: röhrich, Lutz:
Gebärde, Metapher, Parodie. Studien zur Sprache
und Volksdichtung. düsseldorf, pädagogischer
verlag schwann 1967; uő: Sage und Märchen.
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fontosabb az a szervezőmunkája, amit a
német nyelvű (ám teljesen internacionális!)
hatalmas meseenciklopédia megszületése
(hosszú, nagyon hosszú „megszületés” volt
ez!) közben nyújtott.3 ebből (is) adódóan személyeskapcsolatbankerültakorszakminden
jelentős (nem csak német) mese- és mondakutatójával,4 ígyjelenkönyvegyrésztazoknak
a személyes élményeinek a gyűjteménye,
amelyekebarátságokrévénhosszúévtizedek
során halmozódtak fel. Másrészt, ahogy az
már lenni szokott, az ember egy viszonylag
hosszúéletsoránnemcsakszakmabelibarátokrateszszert,hanemszerteágazókapcsolataialakulnak,alakulhatnakki.ígyaztánafolkloristákon túlmenően filmrendezőkkel, irodalmárokkal, röhrich „mecénásaival” kapcsolatosemlékekrőlisolvashatunkakönyvben.
nézzük, először tárgyszerűen, mit kell
tudni a könyvről. a kiadványt Lutz röhrich
Erzählforschung heute. Freiburg–Basel–Wien,
herder1976;uő:Der Witz. München,deutscher
Taschenbuch verlag 1980; uő: Wage es, den
Frosch zu küssen. Das Grimmsche Märchen
Nummer Eins in seinen Wandlungen. köln,
dieterichs verlag 1987; uő: Gesammelte
Schriften zur Volkslied- und Volksballadenforschung. Münster–new york–München–Berlin,
Waxmann verlag 2002; uő: „und weil sie nicht
gestorben sind …“ Anthropologie, Kulturgeschichte und Deutung von Märchen. köln–
Weimar–Wien,Böhlauverlag2002.

3 akurtranke(1908–1985)általmég1955-ben

megalapozott,majdszéleskörűszervezőmunka
után (a vállalkozásba nyolcvan országból mintegyezermunkatársatbevonva)útjárabocsátott
és kezdetben szerkesztett (a mi szóhasználatunkban tkp. inkább összeállított vagy kiadott)
Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch
zur historischen und vergleichenden Erzählforschung elsőfüzete(azegyeskötetekeredetileg külön füzetekből, Lieferung állnak) 1975benjelentmeg,mígalegutolsó,a15.kötetutolsófüzete2014-benlátottnapvilágot.röhricha
kiadóimunkában1973-tólhaláligvettrészt.

4 németül ezt egyszerűbb mondani: Erzähl-

forschung,amiannyittesz,mintelbeszéléskutatás, tehát a mindenféle narratívák, ha úgy tetszik, epikus műfajok kutatásának összefoglaló
megnevezése.

