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Cél: A kisebbségi felsıoktatási intézményekrıl szóló kutatások eredményeihez való hozzájárulás azáltal,
hogy a kutatások korábbi menetében megkeresett és megszólaltatott aktorok (intézményvezetık,
oktatáspolitikai döntéshozók) mellett egy eddig kevésbé hallott „hangot”, a kisebbségi felsıoktatóét
megszólaltassa. Szándékunk, hogy az intézményi esettanulmányok elemzési dimenzióit részben
felhasználva, részben azokhoz újat adva kérdezzünk rá az intézmények keletkezésének és
megmaradásának kérdéseire
Módszer: Két kisebbségi felsıoktatási intézmény (PKE, Beregszászi Fıiskola) oktatóival készítettünk félig
strukturált interjúkat. A jelen elıadást érintı fıbb kérdéskörök a következık voltak: a megkérdezett pályára
kerülésének története, az intézmény születésérıl való ismeretei, az oktatói pálya és körülményei, egyéni és
intézményi jövıkép. Noha az interjúk alapvetı célja nem az intézmények keletkezéstörténetének feltárása,
az oktatók egyéni karrierútjaira, pályájukra, élet- és munkakörülményeikre irányuló kérdések
megkerülhetetlenné tették a reflexiókat saját intézményükkel kapcsolatban, mivel az intézmények jelenlegi
– az interjúzás idején fennálló – körülményei meglehetısen bizonytalanok voltak. Kvalitatív megközelítéső
elemzésünkben a felsıoktatói interjúknak azokat a részleteit vesszük nagyító alá, amelyek az egyéni
oktatói sors és az intézménytörténet eseményeit közös narratívákba szövik.
Eredmények: A két intézmény oktatóinak történetei – és intézményükkel kapcsolatos reflexiói
– egyaránt mutatnak párhuzamosságokat és különbségeket. Az egyik legszembetőnıbb hasonlóság, hogy
a legtöbb interjúban az intézmény fejlıdésének története egyrészt a nyomorúságos külsı körülmények
megszőnéseként tárul elénk (fejlıdéstörténet), ami ugyanakkor a közösség szempontjából az „aranykor”
elmúlását jelenti (hanyatlástörténet). Az intézmény alakulásának történetei ezáltal egyfajta „mitikus”
narratívát alkotnak, amelyet több esetben fejeznek ki az interjúalanyok metaforái. Az intézményi jövıképet
illetıen ugyancsak hasonlítanak egymásra az interjúk abban, hogy egyértelmően látszik a többségi és
anyaországi oktatáspolitikai szándékoktól való függés. Az oktatáspolitikai betagozódás (Bologna) mint
kényszer ugyancsak az egyéni intézményi arculat és sajátos küldetés elveszítésének történetévé válhat.
Különbségek mutatkoznak ugyanakkor a két intézmény – interjúkból kielemezhetı – önmeghatározásaiban.
Úgy tőnik, hogy Beregszász esetében a többségi (állami) felsıoktatáshoz való viszonyulás az intézményi
önmeghatározás egyik fı motívuma, Nagyvárad esetében azonban a romániai magyar felsıoktatás
mutatkozik annak a kontextusnak, amelyiken belül az intézmény önmagát értelmezi.

