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A jövõ tudósai

HATÁRON TÚLI ÉRTÉKEINK HATÁ-
RON INNEN –

A MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGI-
UMRÓL

Aforisztikus fogalmazással: a huszadik század 
végére esett rendszerváltozás teremtette 
meg az alapjait a huszonegyedik században 
virágzásnak indult határon túli magyar egye-
temi és fõiskolai tanulmányok anyaországi 
megalapozásának és igen sokszor helyettesí-
tésének. A határok megnyílása kínálta a poli-
tikai feltételeket a Magyarországon tanulni 
és felkészülni akarók számára. Elég, ha az 
akkori Nemzetközi Elõkészítõ Intézet (a 
mai Balassi Bálint Intézet) szerepére utalok, 
amelyben az ún. nulladik évfolyamok el-
kezdhették a felzárkózást a magyarországi 
egyetemi követelményekhez. „Kisipari” kö-
rülmények között létrejött egy kollégium 
is, amikor pedig megalakult a Márton Áron 
Szakkollégium (népszerû nevén a MÁSZ) s 
pár évvel késõbb vidéki hálózata (Szeged, 
majd Pécs és Debrecen színhelyekkel), kiala-
kult az a lánc is, melynek egyes láncszemei 
immár az aktuális régióhoz legközelebb esõ 
intézményként kínálhattak komplex ellátást 
és sokirányú gondozást a legtehetségesebb 
vagy legszerencsésebb határon túli magyar 
hallgatók számára.

A kezdetek: munkásszállótól
a laktanyáig s a hálózatig

Az induláskor MÁK-nak rövidített Márton 
Áron Kollégium 1991-ben, egy ma is mûködõ 
óbudai munkásszálló akkori épületrészében 
alakult meg: a III. kerületi Kunigunda útja 
35. alatti mai MÁSZ központi épülettömbje 
és a „donor” munkásszálló jelenleg is 
tõszomszédok. Majd azt követõen sikerült 
megszerezni a szomszédos egykori szovjet 
laktanya egyik szárnyát, s az egymásnak is 
ellentmondó források szerint 1995-ben vagy 
1999-ben, a hivatalos iratok szerint 1997 

márciusában jött létre az a szakkollégium, 
melynek Alapító Okiratát 2000 végén és 
2005 elején is módosította a hivatalban lévõ 
miniszter, s amelyre építve az intézmény 
hivatalosan besoroltatott a szakkollégiumok 
rendszerébe. Ebben az akkori ambiciózus 
vezetõk is szerepet játszottak, fõként a háló-
zattá való kiépítés révén. 2001 õszén–késõ 
õszén mindenesetre négy „mártonos” intéz-
ményben indult meg az éves képzés és 
kollégiumi évad. 

Néhány trend és tendencia

A hivatalosan 1179 férõhelyes budapesti 
szakkollégium lakóinak túlnyomó több-
sége ma is határon túli, bár már nem az 
ösztöndíjazott hallgatók teszik ki a létszám 
zömét, hiszen a MÁSZ költségtérítéses 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezõket is 
befogad, s három épületébõl az egyik felsõ 
emeleti szintjét – gazdálkodási és szokásjogi 
megfontolásokból – ma is egy budapesti 
fõiskola bérli. A két félév során – különösen 
a tavaszi szemeszter hangsúlyával – mintegy 
200-250 részképzõs hallgatót is befogad 
az intézmény. A szakkollégium – vidéki 
tagkollégiumaival együtt – összesen kb. 
1500 határon túli magyar hallgató ellátására 
képes. Mára a fentebb jelzett összetételi 
trenden túl egyéb tendenciák is kialakultak, 
például a legnagyobb számú, bár a képvi-
selt régiók belsõ arányait tekintve kisebb 
volument kitevõ erdélyi és felvidéki diákok 
száma folyamatosan csökken. A felvidékiek 
esetében már az európai uniós tagság is köz-
rejátszik ebben. Ezzel s a szülõföldi szociális 
helyzettel arányosan a vajdasági és a kárpát-
aljai származásúak száma nõ. Csökken az 
ösztöndíjasok részaránya a költségtérítéses 
hallgatókéhoz képest. Ugyanígy a teljes 
alapképzéses (diplomaszerzésig tartó) ma-
gyarországi tanulmányhossz is változik a 
részképzõs tanulmányok keretszámához 
mérten és utóbbiak javára, bár még nem 
meghatározó módon.  
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A Márton Áron Szakkollégium
jogállása, feladatai

A MÁSZ teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv, fenntartója, 
költségvetésének biztosítója a magyar Okta-
tási Minisztérium. Az elmúlt évek, másfél 
évtized során párszor ugyan felmerült a szak-
kollégium integrációjának, beolvasztásának 
kísérlete más intézménybe, ám éppen sajátos 
jogállása, profilja és eredményes mûködése 
okán vetette el legutóbb is a döntéshozó 
a lehetséges következményeket tekintve 
lefokozó és a nemzeti támogatáspolitikában 
betöltött szerepet negligáló ötletet. Szakkol-
légiumunk ma a hazai felsõoktatási intéz-
ményekben tanuló, határon túli magyar anya-
nyelvû hallgatók kollégiumi elhelyezését és 
szakkollégiumi képzését biztosítja a Magyar-
országon folyó alapképzés, továbbképzés, 
részképzés és doktori képzés idõtartamára 

– ösztöndíjszerzõdés keretei között. Emellett 
a hallgatók szakmai szempontból eredmé-
nyes magyarországi tartózkodása és haza-
térésük érdekében további szolgáltatásokat 
nyújt, többek között rendszeres tanulmányi 
támogatás, illetve magyarországi ösztöndíj, 
szülõföldi és hazatérési ösztöndíj formájá-
ban, de az önköltséges hallgatók számára 
is nyújthat és nyújt elhelyezést és képzést, 
ösztöndíj hiányában pedig – pályáztatás alap-
ján – tanulmányi célú támogatást (TÁMASZ). 
Az itttartózkodással és tanulmányokkal 
kapcsolatban idegenrendészeti és általános 
tájékoztató, ügyfélszolgálati, szervezési-ügy-
viteli, nyilvántartási-igazolási feladatokat tel-
jesít, ezekkel összefüggõ kutatásokat folytat 
és elemzéseket végez, valamint a határon 
túli magyar hallgatók egészségbiztosítási 
járulékaival kapcsolatos adminisztrációs-ügy-
viteli és megfizetési tevékenységet is elvégzi. 
Mindezeken túl közoktatással, szakképzéssel 
összefüggõ pályázatkiírói, pályáztatási és 
bonyolítói feladatokat is ellát, elvégezve 
az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, ügyvitelt, 

nyilvántartást és igazolási feladatokat is. E 
komplex szerep hol elõnyt, hol – gyakorta 

– hátrányt jelent számunkra, hiszen a MÁSZ 
egyrészt „a magyarországi felsõoktatási in-
tézményrendszerbe illeszkedõ intézmény”, 
tehát egyedi a maga nemében, ám nálunk 
is csökkenõ munkatársi létszám mellett. 
Különleges státusa ugyanakkor ki is zárja 

– ez idõ tájt – olyan pályázati lehetõségekbõl, 
melyek a par excellence felsõoktatási intéz-
mények számára elérhetõek, miközben 
maga idõnként finanszírozási és fejlesztési 
problémákkal kényszerül szembenézni, kü-
lönös tekintettel a Kárpát-medencei hallgatói 
központ státust megcélzó ambícióira, de pilla-
natnyilag ezzel még aránytalan informatikai 
és bázisfinanszírozási helyzetére.

Szakkollégiumi oktatás és vizsgák

A szakkollégium-lét ebben az intézményben, 
melynek Budapesten nincsen egyetemi hát-
térintézménye, plusz kötelességekkel is jár, 
mert az egyetemi tanulmányok mellett kü-
lönbözõ kurzusokat is el kell végezniük az 
itt lakó hallgatóknak. Miután a határon túli 
ösztöndíjtanácsok javaslatai alapján valamely 
magyarországi intézménybe felvételt nyert 
hallgató be is költözik a szakkollégiumba, s 
aláírja a vele kötött – korábban háromoldalú 
(OM, MÁSZ, hallgató), ma csak kétoldalú 
(MÁSZ, hallgató) ösztöndíjszerzõdést, az 
1–4. szakkollégiumi félév elvégzése kötelezõ 
az ösztöndíjasok számára a legutolsó szabá-
lyozás szerint, s ezen idõszakban meghatá-
rozott tantárgyakat kell felvenniük. Ezeknek 
a tárgyaknak (például Magyarország vagy az 
EU története) az oktatására egyetemi szintû 
oktatókat biztosítanak, ami számos praktikus 
elõnnyel jár (kurzus- és kreditbeszámítások, 

„papucsos” órák). Az alapvetõen történelmi 
és kisebbségtudományi tárgyak a szélesebb 
alapozást és a sokszor szükséges felzárkóz-
tatást is szolgálják – érthetõen. A szakkol-
légium önálló szabályzattal és tanrenddel 
rendelkezik, és egyes esetekben hallgatói 
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körökben népszerû ismereteket is befogad. 
Vidéken zömmel a helyi egyetemi karokkal, 
a fõvárosban harminc–negyven felsõfokú 
intézménnyel is kapcsolatban áll a „TO”-fel-
adatokat is ellátó Központi Szolgáltató Iroda, 
amely nagyságrend különösen az ösztöndíj 
alapjául szolgáló tanulmányi átlagok „meg-
szerzése” szempontjából jelent körülményes 
munkát és kihívást.

Intézményi demokrácia és diákélet – szép 
élet?

A Márton Áron Szakkollégiumban Szenátus 
valamint Kollégiumi Hallgatói Önkormány-
zat is mûködik, a hazai felsõoktatás demo-
kratikus elveinek megfelelõen. Irányadónak 
mindkét esetben az intézményi SZMSZ-eket, 
illetve a felsõoktatási intézményekben meg-
szokott, mûködõ formák gyakorlatát tekint-
jük. Leginkább a hallgatók érdeke, hogy az 
értelmiségképzõ szakkollégiumok hagyo-
mányait folytatva, az egyetemes és a nemzeti 
kultúra anyaországi és szülõföldi elemeinek 
és értékeinek közvetítésével a MÁSZ oktatá-
si-képzési tevékenysége keretében felké-
szüljenek a szülõföldre, a sok szempontból 
eltérõ régiókba történõ visszatérésre, az ottani 
értelmiségi létre – avagy annak fejlesztésére! 
E küldetésbõl vagy küldetéstudatból – ne 
tagadjuk – sok adóssága van még a MÁSZ-
ban egykor tanult vagy tanuló határon túli 
ifjúságnak, ami magyarázható a visszafogadó 
közeg helyenkénti alkalmatlanságával, de 
egy felbukkanó konformista felfogással is.

A tanulás, szemináriumokra és vizsgákra 
készülés és második otthon biztosítása mellett 
a szakkollégium számtalan alkalmat kínál 
lakói számára kulturális és sportolási lehetõ-
ségek, kézmûves foglalkozások, szak- és 
érdeklõdési körök, keleti sportok ûzésének 
biztosításával, de a teljes kínálat része például 
a sakk vagy az úszás is. Van teaház és színházi 
elõadás-kínálat (látogatás is!), az ünnepekrõl 
való méltó megemlékezés, folyamatos vetél-
kedõk és kiállítások (idegen és önálló hallga-

tói anyagokból), környezetvédelmi program, 
saját jól felszerelt könyvtár és keresztény klub 
színezik még a kínálatot, de szépségszalon és 
testedzõ terem is mûködik, széles a tárház… 
Volt s lesz évfordulós mûveltségi verseny, 
szavaló és Kárpát-medence léptékû versíró 
pályázat is, nagy sikerrel. Tavaszi napok 
és Márton-nap, Garabonciás bál és gólya-
tábor, irodalmi mûsorok és komoly- meg 
könnyûzenei estek egyaránt szerepelnek a 
folyamatos programokban, miként tartalmas 
gyalogos vagy buszos kirándulások is (ne 
feledjük: nem mindenki azonos Kárpát-me-
dencei régióból érkezik, emellett Magyar-
ország régióit is érdemes megismerniük), s 
mindez a vidéki: debreceni, pécsi, szegedi 
szakkollégiumban is. Értékes tevékenységet 
végez a már külföldön is bemutatkozott 
MÁSZ-színpad, s hetedik évfolyamában jár a 
szakkollégium diáklapja, a Garabonciás. 

Tudománnyal a tudományért –
és kiadványozás

Diákjaink részt vehetnek és részt vesznek 
a másutt már említett tudományos mûhely-
munkában is, ami nemcsak „edzésnek” kivá-
ló lehetõség, de a potenciális kutatók számát 
is gyarapítja. A tehetséggondozás e tekintet-
ben nem üres szólam a MÁSZ-ban, hiszen 
az alkalmi konferenciák, kutatások és kiadvá-
nyok létrehozását komoly társmûhelyek is 
segítik, a határon túli tevékenységet célzó 
közalapítványoktól a valódi kutatómûhelye-
kig, külön is kiemelve az MTA Etnikai-
nemzeti Kisebbségkutató Intézetét. Nem 
szerénytelenség tehát a büszke szó, amikor 
a szakkollégium által koordinált nagy kutatá-
sok és záróköteteik  sorából akár a Határon 
túli magyar oktatási és nevelési intézmé-
nyek adattárát (Budapest, MÁSZ, 2004), a 
közismerten csak „kataszterként” emlegetett 
adatbázist hozzuk példának, Ausztriától 
Ukrajnáig ívelõ adatokkal, vagy korábbról a 
Helyünk a Kárpát-medencében címû tanul-
mánykötetet (MÁSZ, 2002) a Márton Áron 
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Elit Szakkollégium hallgatóinak munkáiból, 
a 2003-as évbõl datált A magyar nyelvû okta-
tási intézmények munkaerõ-piaci kihívásai 
a Kárpát-medencében címû konferencia 
kiadványt (MÁSZ–MTA–TLA), vagy szin-
tén e koordinált nagy ívû kutatásokból a 
Kisebbségi lét és érvényesülés felcímû kötetet 
(Kisebbségkutatás Könyvek, Lucidus Kiadó, 
2003). Ám ugyanekkora öröm volt kézbe 
venni a budapesti szakkollégiumban lakó 
Iancu Laura egyik munkáját, a Johófiú Jankó 
– Magyarfalusi csángó népmesék és más 
beszédek címû, MTA- és NKÖM-támogatással 
készült, 2002 õszérõl datált gyûjtését is. 

Mindehhez hozzátehetjük a hagyomá-
nyos MÁSZ Nyári Egyetemek sorát, utóbb 
már szoros együttmûködésben például az 
ELTE Jogi Karának hasonló rendezvényével. 
Említhetjük a Márton Áron Szakkollégium ez 
évi, jubileumi – névadója, az 1980-ban elhunyt 
püspök halálának 25. évfordulója tiszteletére 
célul meghatározott – rendezvényeit is. 
Ezekbõl e helyen csak párat ragadunk ki: a 
tudományos ihletésûeket, így a Hazatérés 
címû újabb alapkutatást, amelynek indító 
mûhelye és alaptanulmánya már realizáló-
dott, vagy a tehetséggondozás jegyében 
tervezett õszi tudományos felolvasóülést 
egykori és mai doktoranduszaink munkáiból 
és a sikeres TDK-dolgozatokból. De emlí-
teni lehet a pályázatírás igényes és aktuális, 
továbbképzési célú feldolgozását a Kárpát-
medence potenciális pályázó intézményei, 
szervezetei számára, együttmûködésben 
az Agora-irodahálózattal – mindezt a kiadvá-
nyok bõvítésének szándékával is. Ezek ele-
meként egy MÁK-MÁSZ intézménytörténeti 
összefoglalót (melynek jelen írás is része 
lehet majd), a Hazatérés tanulmánykötetét, 
a Nyári Egyetem és a hallgatói konferencia 
közös kiadványát említjük e helyütt.

Irodák, egységek

Szervezeti egységeink közül a mûködtetést 
biztosító hagyományos irodák mellett emel-

jük ki a már említett, kisebbségtudomány 
központú gyûjtõkörrel rendelkezõ MÁSZ-
könyvtárat, a már említett kutatási projektek-
ben oroszlánrészt vállaló Kutatás és Karrier 
Irodá/ka/t és a szakkollégium szervezeti 
rendjébe illesztett, de feladatköre miatt alap-
vetõen OM-irányítású HTOF-irodát (Határon 
Túli Oktatás Fejlesztésért Programiroda), 
melynek többek között a határon túl létreho-
zott magyar felsõoktatás kiépítésében, segí-
tésében és kontrolljában, illetve az oktatók 
képzésében van és volt nagy szerepe.

Kapcsolatok, jövõkép

A szakkollégium mindeme tevékenységi köre, 
kínálata és szervezeti jellegzetessége mellett 
és ezekre építve eleven kapcsolatot tart fenn 
hazai és határon túli ifjúsági szervezetekkel 
és tudományos mûhelyekkel is, azon helyzeti 
elõnybõl és adottságból kiindulva, hogy elsõ 
kézbõl szerezhet információkat a tagkollégiu-
maiban lakó aktuális populáció törekvéseirõl, 
attitûdjeirõl és elvárásairól, úgy is, mint a 
határon túli régiók magyar értelmiségi után-
pótlásának várható alakulásáról. Ez felelõsség 
és feladat is, ezért nem könnyû nemzet-
politikai, irányítási és hallgatói igényeknek, 
elvárásoknak egyszerre megfelelni. A MÁSZ 
munkatársai legjobb tudásuk szerint és fel-
adataik ismeretében végzik érzékeny napi 
kérdéseket is érintõ munkájukat, melyet csak 
megkönnyíthetne egy nemzeti konszenzusra 
épülõ aktív és hosszú távú támogatáspolitika. 
A MÁSZ nem konkurense a szülõföldi magyar 
intézményeknek, ellenkezõleg: hivatása sze-
rint segíti és koordinálja a hiányzó képzések, 
szakok magyarországi elérhetését és sikeres 
abszolválását. A szülõföldre való visszatérést 
a maga eszközeivel szorgalmazza, ám a 
visszafogadó közeg hajlandóságának alakítá-
sába és a hallgatók személyes szférájába nem 
avatkozhatik.

Drescher J. Attila
fõigazgató, Márton Áron Szakkollégium 

drescher@mad.hu




