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ELŐSZÓ 

 
A Magyar Tudományos Akadémia DOMUS kutatástámogatási programjának 

indulása óta több alkalommal, többféle módon is előtérbe került a kérdés, hogy a 
program inkább nagyobb számú kutatást támogasson-e kisebb összegekkel, vagy keve-
sebbet nagyobb összegekkel. Az így megfogalmazódó dilemma mögött természetesen 
az a kérdés húzódik meg, hogy miként határozható meg a program tényleges támogató 
szerepe. A tudományművelést mint összetett, többszintű tevékenységet milyen 
módon, milyen szinten, milyen hatékonysággal tudja támogatni? A határon túli magyar 
tudományosság helyzetének és működésének sokféleségét tekintve, erre a kérdésre – 
minden valószínűség szerint – az egyes térségekben tudományművelést folytatók 
tudhatnak releváns válaszokat adni. Nincsen ez másként a székelyföldi térség esetében 
sem, ahol a tudományművelés tartós intézményes keretei – eltekintve az egyetemeknek 
ebbe a térségbe kihelyezett karai, tagozatai működésétől – nem alakultak ki, a 
tudományművelés döntő hányada „egyéni műhelyekben” zajlik.  

A térségben zajló tudományművelés intézményes kereteinek hiányához kap-
csolható az, hogy a DOMUS támogatás csoportos formája a támogatás térségi haszno-
sulásának sajátos formájához vezethet.  A közös kutatási téma keresése, az elemzési 
szempontok és módszerek összehangolása, az együttműködés formáinak kialakítása, a 
közös szakmai eredmény megfogalmazása vagy közzététele sajátos intézménypótló 
szerepet tölt be, még akkor is, ha mindez csupán néhány hónapig tart. Külön előnyt 
jelent, hogy a DOMUS program lehetővé teszi a témaválasztás szabadságát. A csoport 
tagjai maguk választanak elemzési témát, és ez nem csupán az együttműködési 
felületek, technikák kialakítását könnyíti meg, hanem a csoport térségi szakmai meg-
mutatkozását is támogatja. Nem utolsósorban a kutatócsoport különböző státusú, 
különböző generációkhoz tartozó kutatókat kapcsolhat össze, lehetőséget kínálva 
doktoranduszoknak, egyetemi hallgatóknak. A csoportos pályázat nem zárja ki azt a 
lehetőséget sem, hogy a kutatócsoport egymást követő pályázatai egymással össze-
függő, egymást kiegészítő témák sorozatával foglalkozzanak.  
 

A jelen kötetbe közzétett összefoglaló tanulmányok és elemzések a székelyföldi 
térségben végzett csoportos DOMUS programok eredményeit mutatják be. A 
programok menet közben álltak össze sorozattá abban az értelemben, hogy mindenik 
ennek a félperiferikus, vidéki térségnek egy-egy-egy aktuális, a vidékkutatás körébe 
sorolható témakörével foglalkozik. Az egyes kutatások címszavai is egyértelműen jelzik 
(önkormányzatok versenyképessége, lokális identitás, társadalmi kohézió, munka-
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erőpiaci integráció, helyi fejlesztés és innováció, lokális elitek), hogy a térségi 
társadalomra irányuló kihívások, az ezekre adott térségi válaszok elemzési igénye áll 
mindegyik program mögött. 

A globális hatások és a belső adottságok találkozási felületein termelődnek azok a 
közösségi cselekvési formák, értelmezések, magatartások, kulturális patternek, amelyek 
a térségi társadalmat alakítják. A mai térségi folyamatok és változások modellje azonos 
súllyal hozza felszínre a cselekvésre kényszerítő kihívásokat és a belső korlátokat, a 
lehetőségeket és a belső adottságokat. Bár ebben a térségben még mindig nagy az 
igény és a késztetés arra, hogy a társadalomtudományi megközelítések a térségi vagy 
lokális adottságok legitimációs eszközeként működjenek, vállalhatónak és járhatónak 
tűnik az az út is, hogy végérvényesen lépjünk túl az önlegitimáló elemzési, értelmezési 
gyakorlaton, és törekedjünk arra, hogy az elemzési eredmények beépüljenek a térségi 
társadalmi reflexióba, a fejlesztéspolitikai tervezésekbe és folyamatokba. Ezt az 
elemzési paradigmát a térségi erőforrások egyelőre nem támogatják. A DOMUS 
csoportos program keretében kialakítható informális szakmai együttműködési modell 
ebben a vonatkozásban jóval több volt, mint szűk értelemben vett kutatástámogatás. 
Keretet, lehetőséget kínált olyan térségi szakmai munka megszerveződésére, kivitele-
zésre és térségi pozícionálására, amelyre térségi kontextusban nincsen lehetőség.  A 
szakmai tartalom mellett a kutatómunka szerveződési modellje és a kompetencia 
termelődés módja, a munkavégzés és a szakmai eredmény térségi integrációs lehető-
sége az a többlet, amely ennek a támogatási formának sajátos térségi funkciót ad.    
 

Jelen kiadványba foglalt hét csoportos program anyaga tíz szerző tereptapaszta-
latait, interjúsorozatait, elemzéseit, műhelybeszélgetéseit, előadásait foglalja össze. 
Nem tartalmazhatja ugyanakkor a programok során készült háttéranyagok sokaságát. 
Tematikus körképet kínál a vizsgált vidéki térség olyan társadalmi folyamatairól, ame-
lyek szorosan összefüggnek a fenntarthatósággal, a versenyképesség kérdésével, és 
nem utolsósorban azoknak az identitás-struktúráknak az alakulásával, amelyek a vizs-
gált térségnek a társadalomtörténetét alakították és jelenét is nagymértékben meghatá-
rozzák.      
 

Köszönjük az MTA HTMT Ösztöndíjprogram és a DOMUS Hungarica Scienta-
rium  et Artium  program támogatását, amely lehetővé tette a kutatássorozat kivitele-
zését, és a szakmai eredményeket összefoglaló kötet megjelentetését.   
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