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Tájékoztatók 

HUNGAROLÓGIAI TANKÖNYV- ÉS JEGYZETKIADÁSI PROGRAM 
a külföldi egyetemeken folyó magyaroktatás 

számára (1991-1995) 
(Javaslat) 

I. Bevezetés 
A magyar mint idegen nyelv és a hungarológiai ismeretek felsőfokú 

oktatásának régi gondja, hogy nincsenek megfelelő számban színvonalas 
tankönyvek és jegyzetek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az oktató-
helyek többsége személyi, szakmai vagy pénzügyi okok miatt nem képes 
létrehozni önerőből a saját igényeinek megfelelő tankönyveket és jegy-
zeteket. A Magyarországon forgalomban lévő szakkönyvek és jegyzetek 
többsége szemléleti, tartalmi, információs vagy nyelvi okokból elavult, 
tehát alkalmatlan az oktatásban való felhasználásra. Különösen súlyos 
a helyzet a magyar mint idegen nyelv oktatásában: a legtöbb helyen szegé-
nyes a választék, és a külföldi feltételek között többnyire nem alkalmaz-
ható tankönyvekből kénytelenek a lektorok tanítani. A rendszerváltás kap-
csán még inkább érezhető a helyzet tarthatatlansága: a sok helyen forga-
lomban lévő jegyzetek olyan Magyarország-képet közvetítenek, amely már 
nem létezik, vagy jelentősen megváltozott. 

Ahhoz, hogy a magyartanítás korszerű legyen, a nemzetközi szintéren 
versenyképessé válhasson és kielégítse a növekvő érdeklődést,az szüksé-
ges, hogy a tananyagok magyarországi támogatással, a külföldi egyetemek 
közreműködésével és az érintett szakemberek bevonásával készüljenek el. 

Nemzetközi kulturális jelenlétünk biztosítása, valamint a korszerű, 
más országok számára befogadható Magyarország-kép kialakítása érdekében 
halaszthatatlan feladat, hogy a hungarológia-oktatás tankönyvei és jegy-
zetei még a XX. században elkészüljenek. 

II. Hungarológiai tankönyv- és jegyzetprogram 

1. .A h u ng aro 1 ógj^o kta t á_s_t a_n k_ö rry v_, _j£gxz et_é s. £kt_atási_segé_dan_y_a£ 
£ll_átottj5ága_ 

1.1. A magyar tanszékeken és lektorátusokon a hungarológia oktatása 
igen változatos céllal és formában folyik. Az egyes oktatási 
formák (nemzetiségi főszak, nem nemzetiségi fő- és mellékszak, 
kötelező vagy fakultatív magyar nyelvoktatás) tankönyv- és 
jegyzetellátottságának a helyzete nagyon változó. 

1.2. A nemzetiségi magyar tanszékek részben, illetve teljes egészé-
ben a magyar tudományegyetemek bölcsészkarai vagy a pedagógiai 
főiskolák számára rendszeresített tankönyveket és jegyzeteket 
használják. 
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Egyes Magyarországon kiadott jegyzetek felhasználásának azonban 
több helyen szakmai vagy pedagógiai korlátai vannak (más előkép-
zettségi szint, eltérő tantárgyfelosztás és óraszám stb.). 

1.3. A nem nemzetiségi oktatóhelyeken a hallgatók előképzettségének, 
ill. nyelvtudásának hiánya miatt a fenti jegyzetek felhasználása 
még problematikusabb, sőt az esetek jelentős részében teljesen le-
hetetlen. Tartalmilag túlzottan részletezőek, a külföldiek számára 
sok értelmezhetetlen vagy felesleges információt tartalmaznak, 
nyelvi nehézségi fokuk pedig nem mérhető a hallgatók nyelvtudásához. 
Helyi kiadású jegyzetek csak elvétve, kevés oktatóhelyen készülnek. 

1.4. A magyar lektorátusokon használt magyar nyelvkönyvek nem az egye-
temi oktatás igényeit szem előtt tartva készültek, az a néhány 
nyelvkönyv pedig, amiről szó van, mind szemléletileg, mind módszer-
tanilag korszerűtlen. Ilyen körülmények között a nyelvi- és a szak-
mai képzés összehangolása, koncentrációja szinte lehetetlen, ami 
csökkenti az oktatás hatékonyságát. Teljesen hiányoznak a szakirányú 
nyelvi jegyzetek és oktatási segédanyagok. 

2. Â  £ung£r£lógiai tankönyy£k£e_j_ je^y^ejtekr£,_v£l£mirrt £zjsl<tatás_i 
se£édanyag£k£a_v£na^kozó_főbb_ £Z£kmai ^s^^dsz^rj^^e^vár^sokj* 

A program megvalósítása során végig figyelembe kell venni azt a 
tényt, hogy ezek a tankönyvek és jegyzetek alternatív jellegűek legyenek, 
választékot kínáljanak, hogy az egyetemek szuverén módon dönthessenek 
arról, hogy mit hogyan kívánnak felhasználni az oktatásban. A különféle 
igények jobb kielégítése érdekében a tananyagokat modulrendszerben kell 
elkészíteni, az anyagot számítógépre kell vinni, hogy onnan tetszés sze-
rinti tematikai összeállításban és terjedelemben lehívhatók legyenek. 

2.1. A szaktárgyi tankönyvek és jegyzetek 
- a magyar tudományos eredményekkel lépést tartó ismeretanyagot 

közvetítsenek; 
- az adott szakterület eredményeinek bemutatásában legyenek tárgyi-

lagosak és mértéktartóak: vegyék figyelembe az európai összefüggé-
seket, valamint alkalmazkodjanak a különböző nemzeti értékrendsze-
rekből fakadó eltérésekhez; 

- használják ki a komparatív megközelítésből adódó előnyöket, példa-
anyagukat erre való tekintettel válasszák meg. 

- információs szintjük alkalmazkodjon a külföldi magyartanítás lehe-
tőségeihez és elvárásaihoz; 

* A tankönyvprogram elméleti kidolgozása a TS-4/5 kutatási program ke-
retében végzett felmérés eredményein alapul. /L. Giay -Lengyel -B.Nádor: 
A hungarológia külföldi egyetemi oktatásának rendszerváltozatai. 1989, 
100 p. kéziratban./ 
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- vitás tudományos kérdésekben a szerző(k) álláspontjáról eltérő, 
vagy azzal ellentétes nézetekről is tájékoztassanak, kerüljék a 
dogmatikus, voluntarista megfogalmazásokat; 

- vegyék figyelembe a hallgatók előképzettségének, nyelvtudásának 
a szintjét; 

- valósítsák meg a tantárgyi koncentráció, a fokozatosság és a kö-
vetkezetesség követelményét; 

- tartalmazzanak bőséges illusztrációs anyagot, az ismeretek fel-
dolgozásában változatos didaktikai módszerekre építsenek. 

2.2. A nyelvkönyvek 

- releváns nyelvi anyagot tartalmazzanak; 
- valós kommunikációs igényeket elégítsenek ki; 
- a készségkialakítás- és fejlesztés területén legyenek differen-

ciáltak; 
- legyenek szakaszos felépítésűek, járuljanak hozzá a nyelvi és a 

szaktárgyi képzés koncentrációjának megteremtéséhez; 
- modulrendszerben épüljenek fel; 
- a nyelvtani anyagot funkcionális, illetve kontrasztív szempontok 

figyelembevételével mutassák be és dolgozzák fel; 
- a lexikai anyag tükrözze a gyakorisági szempontokat és a szakirá-

nyú képzéssel összefüggő speciális igényeket; 
- változatos tipográfiával, színes fényképek és rajzok felhasználá-

sával készüljenek és könnyen kezelhetők legyenek. 
2.3. A szaktárgyi jegyzetek és a nyelvkönyvek a különböző nyelvterületek 

igényeinek megfelelően cserélhető, többnyelvű jSltalános^ illetve 
sz£kj5Z£arryacjot_ is tartalmazzanak. 

3. A hungarológiai tankönyvek, jegyzetek és szemléltető anyagok főbb 
típusai 

3.1. Ny£lvtanítási_ an^a£o]< 
- nyelvkönyvek (kezdő, haladó, filológiai szakirányú), 
- munkafüzetek, 
- tesztlapok, 
- gyakorlati nyelvtan, 
- tanári kézikönyv; 

3.2. Sz£ktárjjyi_anyacj£k_ 

- szaktárgyi jegyzetek, 
- szöveggyűjtemények, 
- példatárak; 

3.3. S_Z£mléltető^ £nya£o]< 
- diasorozatok, 
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- képsorozatok, 
- táblázatok, grafikonok, stb. 
- videofilmek, 
- hanganyagok; 

4. 

4.1. 

Tankönyv- és jegyzetstruktúra 

Ny£lv_t£aítás_i ^n ya£ok 

- kezdő nyelvkönyv (20 lecke) terjedelem: 200 oldal 
- haladó nyelvkönyv (20 lecke) terjedelem: 200 oldal 
- filológiai szakirányú nyelvi jegyzet 

(30 lecke) terjedelem: 250 oldal 
- munkafüzet kezdőknek terjedelem: 80 oldal 
- munkafüzet haladóknak terjedelem: 100 oldal 
- tesztlapok kezdőknek terjedelem: 50 oldal 
- tesztlapok haladóknak terjedelem: 60 oldal 
- gyakorlati nyelvtan terjedelem: 250 oldal 
- tanári kézikönyv terjedelem: 150 oldal 

terjedelem: 250 oldal 

4.2. Szaktán3xi_3£9Xz£tek_ 

- magyar irodalomtörténet (összefoglaló) terjedelem: 250 oldal 
- magyar nyelvészet (komplex jegyzet) terjedelem: 250 oldal 
- a magyar nép története (összefoglaló) terjedelem: 250 oldal 
- magyar művelődéstörténet (összefoglaló) terjedelem: 250 oldal 
- bevezetés a hungarológiába terjedelem: 150 oldal 
- országismeret (komplex jegyzet) terjedelem: 150 oldal 

4.3. Sz£vegj^űj_temények_ 

- magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. 
(a kezdetektől a XIX. századig) 

- magyar irodalmi szöveggyűjtemény II. 
(a XIX. századtól a XX. század közepéig) terjedelem: 200 oldal 

- nyelvemlékek terjedelem: 150 oldal 
- nyelvészeti tanulmányok (cikkgyűjtemény) terjedelem: 200 oldal 
- stilisztikai szöveggyűjtemény terjedelem: 150 oldal 
- történelmi szöveggyűjtemény terjedelem: 250 oldal 
- országismereti szöveggyűjtemény terjedelem: 150 oldal 

5. A tankönyvek, jegyzetek elkészítésének főbb szervezési, pénzügyi 
kérdései 

5.1. A tankönyv- és jegyzetkiadás szervezésére az egyetemek oktatóiból, 
az érintett intézmények, szervezetek képviselőiből és a hazai, 
illetve külföldi hungarológus szakemberekből nemzetközi szerkesztő-
bizottság, illetve az egyes tantárgyi kérdések kidolgozására és 
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megvitatására szakcsoportok alakulnak. A szerkesztőbizottságot a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium bízza meg. A szakcsoportok 
tagjait a szerkesztőbizottság kéri fel. 

5.2. Az egyes tankönyvek, jegyzetek megírására szóló megbízást egyéni 
felkérés vagy pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatokat a 
szerkesztőbizottság felkérése alapján létrehozott szakmai zsűri 
bírálja el. 

5.3. A kiadási program megvalósításához a Minisztérium hozzon létre 
pénzügyi támogatási alapot. Előzetes becslések szerint ehhez 
1991-1995 között mintegy 20-25 millió forint (évi 4-5 millió 
forint) szükséges. 

5.4. A szervezés koordinálására, a pénz kezelésére a Nemzetközi Hunga-
rológiai Központ kapjon megbízást. 

5.5 A tankönyvek, jegyzetek megjelentetésére a Minisztérium a szer-
kesztőbizottság ajánlása alapján hirdessen versenypályázatot. 

6. Az előkészítés és a kiadás ütemezése 
a kiadási program tervezetének megtárgyalása 

Határidő: 1990. VIII-XII. 
a szerkesztőbizottság kinevezése 

Határidő: 1991. I. 15. 
a szakbizottság felkérése 

Határidő: folyamatos 
a pályázat megjelentetése 

Határidő: 1991. IV. 1. 
a pályázatok elbírálása 

Határidő: 1991. VII. 31. 
a megbízások és felkérések kiadása 

Határidő: 1991. IX. 15. 
a kiadási terv elkészítése 

Határidő: 1991. X. 1. 
a beérkezett művek elbírálása, kísérleti kipróbálása, 
kiadásra való előkészítése és kiadása 

Határidő: 1992-1995 között folyamatosan 
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American Hungarian Educators' Association 

The American Hungarian Educators' Association (AHEA) is a professional 
and scholarly organization devoted to the teaching, dissemination and 
research in Hungarian culture - history, folklore, literature, language, 
fine arts, music and scientific achievements. Through annual conferences 
and its newsletter, the American Hungarian Educator, it seeks to provide 
an opportunity for those interested in Hungarian Studies and Hungarian 
Heritage to further these interests. The Conferences provide a forum for 
scholarly addresses and an opportunity for workshops or discussion groups 
devoted to topics of special interest. 

The AHEA actively supports ethnic and bicultural programs to broaden' American 
and Canadian awareness of Hungarian contributions to our civilization, 
as well as to deepen the appreciation for Hungarian culture among ethnic 
Hungarians and others. Therefore, the AHEA encourages both the mainte-
nance of Hungarian language and studies in English. It uses English as 
the primary langauge of communication, but is committed to bilingualism. 

The AHEA works with American and Canadian groups in furthering its aim 
of making Hungarian culture more widely known; it also works with Hunga-
rian and other European educational and cultural associations and groups 
when such cooperation advances the goal of a free and lively intellectual 
exchange, and serves the interests of a living and developing tradition 
of Hungarian culture. 

Activities and Projects 

Liaison for the Smithsonian Institution 1976 Festival of American 
Folklife and the Hungarian participants in this festival. 

Presented Position Papers to and testified before the President's 
Commission on Language and International Studies on language and culture 
maintenance, weekend schools, and related programs, 1978-79. (Copies of 
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the testimony available from ERIC). 
Sponsored Symposium on Transylvania, Kent State University, 1979. 

Participated in Conference on Ethnic Recordings in America, Library 
of Congress Folklife Center, 1977. 

Participated in seminars and workshops of the National Council for 
Accreditation on Teacher Education. 

Participated in a Round Table discussion on ethnic literature in the 
United States, American Council for the Teaching of Foreign Languages,  
1979. 

Participated in Workshops on Computers and Language Teaching, ACTFL, 
1979. 

Participated in International Conference on Archival Automation, 
University of Maryland, 1980. 

Participates in State Department briefings. 
Supports Special Sessions and Discussion Group on Hungarian Literature 

at the Modern Language Association meetings. 

Supplies information on Hungarian related matters, Hungarian studies 
and courses at American and Canadian universities, Hungarian folklore 
groups, Hungarian ethnic recordings, etc. to various inquiries, from both 
governmental and private agencies. 

Papers delivered at the Conferences of the AHEA have been deposited in 
the Library of Congress and made available to the ERIC data bases on 
request. 

A selection of papers of the 1977 Conference was published in the 
Canadian American Review of Hungarian Studies. 

Besides publishing the American Hungarian Educator and sponsoring 
annual conferences, the AHEA supports. 
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through a special fund established 
in 1980 from donations for the 
purpose 

such as Hungarian Studies Newsletter, 
Hungarian Studies Review and others 
concerned with relevant topics through 
consultation, editorial work and similar 
means 

such as the symposia of the American 
Hungarian Folklore Centrum; Dutifa 
conference on Hungarian Culture; 
University Symposium on the Effects of 
the Hungarian Revolution of 1956 at Brook-
lyn College; The Culture of Hungarians: 
a Symposium. 

The Conferences of the AHEA have provided opportunities for both formal 
addresses and workshops or round table discussion on Hungarian topics. 

Works Closely With 

American Hungarian Folklore Centrum 
The AHFC is a division of the AHEA established for the purpose of 
disseminating Hungarian folk culture in North America 
American Association for the Study of Hungarian History 

The AASHH organizes panels at annual conferences and works with the 
AHEA to advance Hungarian studies 

American Hungarian 
Educators' Association 
P.O. Box 4103 
Silver Spring, MD 20904 

Publications 

Journals 

Conferences 
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Tájékoztató a kolozsvári és bukaresti magyaroktatásról 

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium meghívására 1990. augusz-
tus 1-5. között Magyarországon tartózkodott Péntek János, a kolozsvári 
és Molnár Szabolcs, a bukaresti magyar tanszék vezetője. Látogatásuk 
alatt megbeszéléseket folytattak a művelődési tárca, a Nemzetközi Hun-
garológiai Központ, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyarságkuta-
tó Intézet, az Irodalomtudományi Intézet munkatársaival, valamint a 
Hungarológiai Tanács elnökével. A megbeszélések során a két tanszék hely-
zetéről a következő tájékoztatást adták: 

Bukarest:A tanszéket Molnár Szabolcs és Murvai Olga egyetemi docensek, 
valamint a Magyarországról kiküldött vendégtanár alkotják. A magyar 
nyelvi képzés eddig "B" szakos formában, 6-7 fős létszámmal történt. Ez 
a megoldás azonban nem volt sikeres. A hallgatóknak még másodévben is 
nehézséget okozott a magyar beszéd. 
1990-től a tanszék önállósodott és az Oktatási Minisztérium engedélyez-
te számára az "A" szakos képzés megkezdését, 20 fős keretszámmal. A 20 
helyre 19-en jelentkeztek; közülük 14-en, 10 román és 4 magyar fiatal fe-
leltek meg a felvételi vizsgán, tehát a tanév velük kezdődik meg. Az 
"A" szakos képzéshez a tanszéknek mindenekelőtt a magyar vendégoktató 
jelenlétére, a közelmúltban tönkretett tanszéki könyvtár újjáélesztésére 
és a hallgatók magyarországi részképzésének megszervezésére van szüksége. 
A bukaresti tanszék a temesvári egyetemen is kezdeményezte magyar szak 
indítását. Az egyetem vezetői felkarolták a javaslatot, és az Oktatási 
Minisztérium engedélyével 7 fős keretszámmal meghirdették a képzést, 
amely azonban jelentkezők hiányában nem indulhatott el. A temesvári 
egyetem továbbra is nyitott a magyar nyelvi képzés iránt és szívesen 
fogadna magyar lektort. 

Kolozsvár: A tanszék az elmúlt évtized elsorvasztó tendenciája miatt 
(7 nappali és 8 levelező tagozatos hallgatót iskolázhattak be évfolya-
monként) mélypontra került. Körülményeik ez évtől kezdve lényegesen 
megváltoztak. 
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41 főt vettek fel nappali tagozatra és 25-re emelkedett a levelező 
tagozatos hallgatók száma. Rajtuk kívül 11 mellékszakos hallgató 
is tanul a tanszéken. 
A magyar szakon újra bevezették a "Magyar művelődéstörténet" és 
"A magyar nép története" című tárgyak oktatását, valamint vissza-
tértek az 5 éves képzési időkhöz. 
Figyelemre méltó új vállalkozás a magyar néprajz szak elindítása, 
amely lényegében átvette az Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz 
szakának tanrendjét. 
Az elmúlt évtizedek alatt sikerült megőrizni a mintegy 30 ezer köte-
tes tanszéki könyvtárat, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár, a 
Nyelvtudományi Intézet és a Budapesti Közgazdasági Egyetem segítségé-
vel szerény mértékben fejlesztettek ki. Ennek ellenére jelentős hiá-
nyok keletkeztek, pl. a filozófiai kiadványok területén. Ezeket a 
közeljövőben megpróbálják pontosan felmérni. 
A tanszék Magyarországtól elsősorban legújabbkori magyar irodalom-
mal foglalkozó vendégtanár kiküldetését, a könyvtár hiányainak pót-
lását és a hallgatók részképzést történő fogadását igényelné. 

Péntek János és Molnár Szabolcs a művelődési tárcától,valamint intéz-
ményeitől Ígéretet kapott a kért támogatás megadására. 
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EXPOLINGVA BUDAPEST 
The Language Fair in Central Europe 

Közép-európai Nyelvi Vásár 
September 12-16 1990. 
1990. szeptember 12-16. 
CONFERENCE PROGRAMME 
KONFERENCIAPROGRAM 

Wed 12 th 
4 p.m. 

Moderator 

Participants 

The Hungarian Language in the World 

Béla Giay Director 
International Center of Hungarian Studies, Budapest 
Prof. Miklós Magyar 
Sorbonne University/Paris III, Paris 
Prof. László Odor Ambassador,Bern 

Conference language: Hungarian, with English translation 
1. The role of the Hungarian language in the European communication 

processes and the spread of Hungarian in the world 
2. Some important features of the structure and aspect of the Hungarian 

language - Finno-Ugrian and European characters 
3. The institutional system of teaching and spreading the Hungarian 

language abroad 
4. The characteristic of teaching Hungarian as a foreign language (means 

and methodological practice) 

12. szerda 
16 óra 

Moderátor 

Résztvevők 

A magyar nyelv a világban 

Giay Béla igazgató 
Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest 
Magyar Miklós professzor, 
Sorbonne, Paris III. Párizs 
Údor László nagykövet, Genf 

A konferencia nyelve: magyar, angol tolmácsolással 
1. A magyar nyelv ismertsége és elterjedtsége, szerepe az európai kommu-

nikációs folyamatokban 

13 
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2. A magyar nyelv néhány fontosabb szerkezeti és szemléleti sajátos-
sága - finnugor jelleg és európaiság 

3. A magyar nyelv megismertetésének és oktatásának külföldi intézmény-
rendszere 

4. A magyar mint idegen nyelv oktatásának jellemzői (eszközrendszer 
és módszertani gyakorlat) 

14 
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NEMZETKÖZI HUNGAROLÓGIAI SZIMPOZION 

BUOAPEST 
199o. október 18-19. 

199o. október 18. (csütörtök) 

A magyar mint környezeti nyelv diszciplináris és 
oktatási kérdései 

Kezdete^ 9 óra 
Helye: TIT Stúdió,földszinti klubterem 

Előadások Elnök: Fábián Pál 

Giay Béla /Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest/: 
A magyar nyelv oktatásának változatai (Gondolatok a 
diszciplinaritásról) 

Horváth Mátyás /Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete, Újvidék/: A magyar mint környezet-
nyelv bevezetésének társadalmi és gazdasági feltételei 

Bagi Ferenc/Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatá-
sok Intézete, Újvidék/: A magyar nyelv mint idegen nyelv 
diszciplináris helyéről 

Molnár Zoltán/Pedagógiai Akadémia, Maribor/: A magyar mint 
környezeti nyelv 

Vörös Ottó /Pedagógiai Kar, Nyitra/: Kétnyelvűség az egyetemi 
oktatásban szlovéniai tapasztalatok alapján 

SZÜNET 

Előadások Elnök: Horváth Mátyás 

Fazekas Tiborc /Hamburgi Egyetem/: A magyar nyelv oktatásának 
problémaköre Németországban 

Szerhij Panyko /SzKTH, Budapest/: A magyar nyelv tanítása a 
kijevi Sevcsenko Egyetemen, a Szovjetunióban élő népek 
nyelveinek tanszékén 

15 
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Murvai Olga /BukarestiEgyetem/: A szólások és közmondások 
szerepe a magyarnak mint idegen nyelvnek a tanításában 

Szabomihály Gizella /Komensk^ Egyetem, Pozsony/: A magyar 
nyelv oktatása szlovák levéltár szakos hallgatók részé-
re (Gondok és eredmények) 

Ginter Károly /Nemzetközi Előkészítő Intézet, Budapest./: 
Az idegen kultúra hatása a környezeti nyelv oktatására 
- különös tekintettel a NEI-re 

Kerekasztal-beszélgetés a nemzetiségi magyar tanszékek helyzeté-
ről 

Helye: TIT Stúdió, földszinti klubterem 

199o. október 19. (péntek) 

A magyar irodalom külföldi egyetemi oktatásának módszertani 
lehetőségei, különös tekintettel a nemzetiségi magyar tanszékekre 

Kezdete: 9 óra 
Hely^: TIT Stúdió, földszinti klubterem 

Előadások Elnök: Magyar Miklós 
Tarnói László 

Révész Bertalan /Pedagógiai Kar, Nyitra/: A magyar iro-
dalom oktatása a nemzetiségi magyar tanszékeken 

Tarnói László /Humboldt Egyetem, Berlin/: A magyar iro-
dalom külföldi egyetemi oktatása (Tézisek) 

Antal Árpád /Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár/: 
A magyar irodalom külföldi egyetemi oktatásának mód-
szertani lehetőségei 

Fülei-Szántó Endre /JPTE Nyelvi és Kommunikációs Intézete,Pécs/ 
A nemzetkarakterológia oktatása 

Jakócs Dániel /Kliment Ohridszki Tudományegyetem, Szófia/: 
Irodalmi szövegek felhasználása a magyar nyelv külföldi 
tanításában 
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Előadások Elnök: Szathmári István 

Varga József /Pedagógiai Akadémia, Maribor/: A magyar irodalom 
tanításának néhány vonása a maribori Pedagógiai Karon 

Lukács István /Edvard Kardelj Egyetem, Ljubljana/: Az irodalmi 
kapcsolatok jelentősége a magyar irodalom szlovéniai ok-
tatásában 

Vaszócsik Vera /Ungvári Állami Egyetem/: A magyar irodalom ok-
tatásának problémái a kárpátaljai tanintézetekben 

Magyar Miklós /Sorbonne III. Párizs/: A magyar irodalom oktatá-
sának lehetőségei Franciaországban 

A szimpoziont a Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társasága rendezte 
a Nemzetközi Hungarológiai Központtal közösen. A közel 50 résztvevőnek 
az előadások hallgatása mellett alkalma nyílt a személyes és intézményi 
kapcsolatok szorosabbra fűzésére is. Ehhez járult hozzá az első nap esté-
jén rendezett kerekasztal-beszélgetés, amelyen először ültek együtt a ha-
táron túli magyar tanszékek tanárai, lektorai, vendégprofesszorai: mond-
hatták el - közös - gondjaikat egymásnak és találkozhattak azoknak az in-
tézményeknek a képviselőivel, amelyek akár politikai, akár kulturális te-
rületen folyamatos segítséget nyújtanak számukra. Jelen voltak többek kö-
zött a Miniszterelnöki Hivatal, a Magyarok Világszövetsége, az Erdélyi 
Szövetség, a Rákóczi Szövetség, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 
valamint a Nemzetközi Hungarológiai Központ munkatársai. 
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A Mátyás-szimpózium programja 
Program simpozija Matjaža 

Maribori Pedagógiai Kar - Pedagoška fakulteta Maribor 
1990.november 8-9. - 8-9.november 1990 

Előadások - Predavanja: 

Janko Čar: Pesmi o kralju Matjažu a posebnim ozirom na Strekljevo zbirko 
Slovenskih ljudskih pesmi - Mátyás királyról szóló költemények, 
különös tekintettel Strekelj Szlovén népdalok című kötetére 

Varsányi Péter István: A humanista műveltség hatáskörében - Humanistična 
izobraženost 

Mate Simundici: Janko Sibinjanin u Razgovoru ugodome naroda slovinskoga 
Andrije Kačica Miošiča - Janko Sibinjanin Andrija Kacic Mio-
šic "Razgovor ugodni naroda slovinskoga" c. művében 

Giay Béla: Mátyás és kora a külföldi hungarológia-oktatásban - Matjaz in 
njegova doba v tujem izobraževanju hungarologije 

V v 

Vlado Nartnik: Ženski liki v slovenskem ljudskem izročilu o kralju 
Matjažu - Női alakok a Mátyás királyról szóló szlovén néphagyo-
mányban 

Vilko Novak: Avgust Pavel in slovenski kralj Matjaž - Pável Ágoston és a 
szlovén Mátyás király 

Milko Matičetov: Pomembna odkritja in čudne hipoteze v Matjaževskem ust-
nem izročilu pri Slovencih po letu 1958 - Az 1958 óta született 
jelentős feltárások és sajátos hipotézisek Mátyás királynak a 
szlovének körében élő szóbeli néphagyományával kapcsolatban 

Székely András Bertalan: Pável Ágoston életművének katolikus vonatkozásai 
- Katoliške relacije v življenskem delu Avgusta Pavla 

Lukács István: Mátyás király a szlovén szépirodalomban - Kralj Matjaž v 
slovenskem leposlovju 

Majda Potrata: Madžarski fenotip v slovénski literaturi - A magyar típus 
a szlovén irodalomban 

Marjanca Mihelič: Približevanje zgodovini (Miklós Mészöly: Leščanje polkov-
nika Suttinga) - A történelem megközelítése (Mészöly Miklós: 
Sutting ezredes tündöklése) 
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Zinka Zorko: Medjezikovni vplivi v lendanskem kotu - Nyelvi érintkezések 
a Lendva-vidéken 

Szabó József: A kóti nyelvjárás vázlatos áttekintése - Obrisni pregled 
narečja vasi Kot 

Szabó Géza: A regionális szláv jövevényszavak kutatása a nyugati magyar 
területi változatokban - Raziskovanje regionalnih slovanskih 
izposojenk v zahodnih madžaskih teritorialnih variacijah 

Marko Jesensek: Knjižne različice v okviru panonske narečne baze - Irodalmi 
nyelvi különbségek a pannon nyelvjárási alap körében 

Gadányi Károly: Avgust Pavel, jezikoslovec - Pável Ágoston, a nyelvész 
Guttmann Miklós: A murántúli szlovén kultúra magyar kutatójának, Csaba 

Józsefnek munkásságáról - 0 Delu Jožefa Čabe, madžarskega 
raziskovalca prekmurske kulture 

Bokor József: Pável Ágoston egyik Cankar-fordításának néhány nyelvi jellem-
zője - Nekoliko jezikovnih značilosti A.Pavlovega prevoda 
enega od Cankarjevih del 

Jože Filo: Matjažev motiv v raziskovalnem in prevajalskem delu Avgusta 
Pavla - A Mátyás-motívum Pável Ágoston kutatásaiban és for-
dítsaiban 

Andrej Hozjan: Začetki vojaške poštne v prostoru med Rabo, Zalo in Dravo 
- A katonai postahálózat kezdetei a Rába, Zala és Dráva köz-
ti térségben 

Varga József: A nemzettudat (magyarságtudat) és a személynévhasználat 
kölcsönhatásának több nyelvű környezetbeli pszicholingvisz-
tikai kérdésköréhez - K psiholingvističnemu vprašanju vzajem-
nega efekta narodne zavesti in uporabe osebnih imen v večje-
zičnih okoljih 

Molnár Zoltán: Adalék a magyar-délszláv nyelvi kapcsolatok kérdésköréhez 
- Dodatek k vprašanjem, ki so povezana z madžarsko-južno-
slovanskimi jezikovnimi odnosi. 
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A Magyarságkutató Intézet 
archívumának anyagából 

Válogatta: Dippold Péter 

MKCSK-K: 616/1988 

Adatok a romániai magyarság jogfosztottságáról, a magyar anyanyelv elfe-
lejtési próbálkozásokról, különös tekintettel az iskoláknak mint a kul-
túra forrásának a román nyelven való átalakításáról. (Tanulmány.) 
/H.n./ 1988. (Fénymásolat.) - 11 p. 

MKCSK-K: 606/1988 

ARA-KOVÁCS Attila: A magyar intézményi rendszer széthullása Romániá-
ban 1975-1987.: Iskolarendszer. 
(Tanulmány.) Bp. 1988. - 61 p. 

MKCSK-K: 592/1987 

BARABÁS Béla - ARA-KOVÁCS Attila - ENYEDI Sándor: A bukaresti magyar 
iskola. (Tanulmány.) Bp. 1987. (Fénymásolat.) 11 p. 

(5 pld.) 
1. sz. mell.: 12 p 
2. sz. mell.: 9 p 

MKCSK-K: 831/1989 

BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes: Tóth Imre bácsi történeti visszaemlékezései. 
Bp. 1989. (Gépirat-másolat.) - 12 p. 

20 
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MKCS-K: 123/8/1996 
BUSA, J.: Javaslat a kétnyelvű oktatás javítására a Szlovák Szocia-

lista Köztársaság nemzetiségi iskoláiban. Bratislava 1978. 
(Gépirat-másolat.) - 9 p., 1 mell. 

(A melléklet František Mózsi tájékoztatását tartalmazza a Magyar Nép-
köztársaság nemzetiségi iskolaügyéről. 2 pld.) 

MKCS-K: 101/1986 
Caiet metodic. - Módszertani füzet. 2. sz. [H. n.^ 1971. [kiadja a :] 

Consiliul Judetean al Organizatiei Pionierilor Harghita. - Pionírszerve-
zetek Hargita megyei Tanácsa. (Gépirat-másolat.) - 52 p. 

MKCS-K: 409/1987 
A csehszlovákiai magyar alapiskolák jegyzéke: [Nem teljes."} - 4 p . , 

4 mell. (Magyar tannyelvű középiskolák. - 4 p. 
- A szlovák-magyar kulturális kapcsolatok fejlődése a XX. sz.-ban és 
Emil Boleslav Lukáí szlovák költő életútja. Kronológiai és bibliográfiai 
vázlat. - 3 p. 
- Németh László gondolatai az 1930-40-es években szomszédaink kultúrájá-

nak megismeréséről - 1 p. 
- Értesítés Püspöki Nagy Péter előadásáról. - 1 p.) 

MKCS-K: 1064/1990 

Dokumentumok és tanulmányok a romániai magyar iskola- és művelődésügy-
ről, 1815-1948. Összeáll. Takács Pál. H.n. é.n. x p. 
/1. Tanítók 
/2. Sükei Imre első iskolája 
/3. A romániai magyar iskolák rövid tört. 

(1815-1915) 
/4. Romániai magyar római kat. iskolák 

(1824-1918) 
/5. Az óromániai iskolák 
/6. A bukaresti magyar anyanyelvű oktatás rövid tört. 1815-1944; 

1944-1948 
/7, A bukaresti magyar dalkör és műv. mozg. 
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MKCS-K: 464/1987 
(jEzerhatszázhaO 1606-1981. Ünnepi, könyv a tordaszentlászlói 
iskola fennállásának 375. évfordulójára. (Tanulmánygyűjtemény). 
Tordaszentlászló, 1982. (Gépirat-másolat.) - 300 p. 

MKCS-K: 963/1989 
FINTA Ella: Az iskolai színjátszás a nyelvművelés szolgálatában. 

Kolozsvár, 1985. (Fénymásolat). - 221 p. 

MKCS-K: 954/1989 
FOGARASSY László: A csehszlovákiai magyar főiskolások 1919-1945. 

(Tanulmány). Komárom, 1989? (Fénymásolat). - 21 p. 

MKCS-K: 9/1986 

JFÜR Lajos-J Közoktatási kérdések. (Tanulmány.) Bp. 1984. (Gépirat-
masolat.) - 23 p. 

MKCSK-K: 597/12/1987 
GLATZ Ferenc: Etnikum, nemzet (nemzeti sajátosság) asszimiláció. 

Fogalomtisztázási kísérlet az általános és középiskolai tantervek anyagai 
alapján. (Tanulmány.) Bp. 1987. (Fénymásolat.) - 16 p. 

MKCSK-K: 829/1989 
Gondolatok a csehszlovákiai magyar nemzetiségi oktatásról. - A Románia 

Libera szamizdat folyóirat kiadása Budapesten. (A Szabad Európa Rádió 
1988-as adásaiból.) . - 12 p. 
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MKCS-K: 123/2/1986 
iratok a csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiájához, mely 

1981-ben jelent meg. Janics Kálmán, Bezerédy, 
A Csehszlovákiai Magyar Nemzetiség Védelmények Bizottsága, Szathmáry Ádám, 
A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja^ 
Pozsony - Galánta. 1979-1984. (Gépirat-másolat.) 6 db. 

MKCS-K: 345/1987 
Jámbor szándék. Elképzelések egy bölcsészkari tantárgyi reformról. 

Szeged, 1983. (kiadja a: J JATE 8TK. (Házi soksz.) - 42 p. 

MKCS-K: 123/7/1986 
Javaslat a magyar nemzetiségű közép- és főiskolás diákok számának 

emelésére, különös tekintettel a műszaki jellegű felsőoktatási intézmények-
re. [H. n."J 1980? (Gépirat-másolat.) - 10 p. 1 táblázat 

MKCSK-K: 582/2/1987 
JUHÁSZ András: Kovászna megye községeinek demográfiai, oktatási és 

kulturális adatai. ( Tanulmány. ) Bp. 1987. (Fénymásolat.) - 59 p. 

MKCS-K: 34/1986 
KISS Gy. Csaba: Magyar nemzetiségi oktatásügy a szomszédos szocialista 

országokban. (Tanulmány.) JH. n."] 197 ? (Gépirat-másolat.) - 114 p. 
(Megj.: a 115. p-től hiányzik.) 

MKCS-K: 21/1986 
KISS Gy. Csaba: Megjegyzések a szlovákiai magyar oktatásügy helyzeté-

hez. [Bp. 1978? •] (Gépirat-másolat) - 6 p. 
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MKCS-K: 35/1986 
KISS Gy. Csaba: A szlovákiai magyar 

(Cikk.) \H. n.~J 197? 
(Gépirat-másolat.) - 7 p. 

oktatásügy átalakításának tervéről. 

MKCS-K: 69/1986 
KISS Gy. Csaba: Szlovákiai magyar oktatásügy a hetvenes években. 

(Tanulmány.) [Bp.'"J 1980? (Gépirat-másolat.) - 26 p. (2 pld.) 

MKCS-K: 1/1986 
KISS Gy. Csaba: A szomszédos szocialista országok magyar nemzetiségi 

oktatásügyének vizsgálatához. (Elvi-módszertani kérdések és források .) 
(Tanulmány) Bp. 1979. (Gépirat-másolat.) - 10 p. 

MKCS-K: 11/1986 

Kivonat a SzSzK {Szlovák Szocialista Köztársaság*] Iskolaügyi Minisz-
tériuma által kidolgozott "Javaslat az SzSzK nemzetiségi iskoláiban folyó 
kétnyelvű oktatás javítására" c. anyagból. [*H. n.l 1984. 
(Gépirat-másolat.) - 6 p. 

MKCSK-K: 906/1989 

A kolozsvári magyar egyetemre vonatkozó válogatott dokumentumok 
1945-ben. H. n. 1945. 
(Fénymásolat.) - 229 p. 

MKCS-K: 269/2/1986 
Komensky Egyetem Magyar Tanszék fPozsonyj szakdolgozatai 1955-1986. 

Gyűjtötte: Idei Miklós. Pozsony 1986. - 182 db. 
Posztgraduális képzés záródolgozatai, doktori és kandidátusi disszer-
tációk. 
Komensky Egyetem Magyar Tanszék Pozsony 15 tétel 



hungarológiai hírlevél • 

Fáklya c. folyóiratból kulturális, néprajzi, stb. vál. gyűjtés 52 tétel 
Népművelés c. folyóiratból vál. gyűjtés 24 tétel (1956. évf.) 
Irodalmi Szemle c. folyóiratból 1978, 1980, 1983 vál. gyűjtés 55 tétel 
Gyűjteményes kötetekből válogatás 15 tétel 

MKCSK-K: 562/1987 

LANTOS Gabriella: Az 1987-es nyári soproni nemzetiségi tábor anyagából: 
Interjúk a vezetőtanárokkal: 
1. Dunaszerdahelyi tanárnő 
2. Lendvai tanárnő 
- Bp. 1987. /Gépirat-másolat./ - 77 p. 

MKCS-K: 947/1989 
"A lényeg: hogy az esélyek legyenek vagy maradjanak egyenlők." 

Beszélgetés Demeter Jánossal a nemzetiségek anyanyelvű oktatásáról. 
(Interjú). Készítette: 
H.n. é.n. (Fénymásolat). - 43 p. 

MKCS-K: 123/3/1986 
Magyar alapiskolák Szlovákiában. (Kimutatás.) [H. é. n."T (Gépirat-

másolat.) - 2 p. 

MKCS-K: 7/1986 
Magyar alapiskolák Szlovákiában. [Feljegyzés.^ [Bp.1 1984. 

(Gépirat-másolat.) - 1 p. * 

MKCSK-K: 559/1987 
A Magyar középiskolák működésére vonatkozó rendelet szövege: 271. 

653/1945. számú román közoktatásügyi miniszteri rendelet a romániai magyar 
középiskolákról. Bukarest, 1945. (Fénymásolat.) - 2 p. 

Monitorul Oficial 1945. okt. 3-i számában megjelent rendelet a romániai 
magyar elemi oktatásról (Bukarest) 1945. (Fénymásolat.) - 3 p. 
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MKCS-K: 370/1987 
MERKI Ferenc: A Horvát Szocialista Köztársaság magyar nemzetiségi iskola-

hálózatának fejlődése 1968-1984. Eszék, 1984. (Gépirat.) - 55 p., 
1 táblázat 

Ismertette: A nemzetiségi művelődés Magyarországon c. tudományos kon-
ferencián. Pécs 1984. okt. 8. 

MKCS-K: 439/1987 
MOLNÁR Judit: A Füleki Gimnázium története. (Szakdolgozat.) J*H. n!~l 

(1987.) (uázi scksz.) - 45 p., 2 mell. 
(Bibliogr.: 40. o., Szlovák összefoglalás.) 

MKCSK-K: 560/2/1987 
NAGY Károly: Hungarian minority education problems in Czechoslovakia 

- a case study of a social movement for ethnic survival. (Tanulmány.) 
/H.n./ 1987. - 19. 

MKCSK-K: 508/1987 
i i/ • 

Načrt dejin školstva s vyuííovacim jazykom madarskym v CSR a v CSSR od r. 
1918 po r. 1972 (Tanulmány.) Nitra, 1972. (Házi soksz.) - 223 p. 

(Irodalomjegyzék: 224-226 p.) 

MKCS-K: 400/1987 

NOWAK, Jerzy Robert: A lengyel fél megjegyzései a közös tankönyv-
bizottság ülésén. Warszawa, 1986. (Gépirat.) 44 p. 

(Lengyel nyelven, bibliográfia.) 

MKCS-K: 406/1987 
A Nyugatszlovákiai Kerület magyar nemzetiségi iskolahálózata. 

(Tanulmány.) H. n. 1987. (Gépirat-másolat.) - 74 p. 
( 3 pld.) 
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MKCSK-K: 569/1-2/1987 

ORBÁNNÉ HORVÁTH Zsuzsa: A Keletszlovákiai Kerület magyar nemzetiségi 
iskolahálózata: 
Az 1986/87-es iskolaév adatai alapján. (Tanulmány.) /H.n./ 1987. 
(Fénymásolat.) - 50 p. 

( 3 pld.) 

MKCSK-K: 531/1/1987 
ORBÁNNÉ HORVÁTH Zsuzsanna: A Középszlovákiai Kerület magyar nemzeti-

ségi iskolahálózata: 
(Az 1986/87-es iskolaév adatai alapján.) 
(Tanulmány.) Bp. 1987. (Gépirat-másolat.) - 57 p. 

( 3 pld.) 

MKCSK-K: 570/1/3/1987 

ORBÁNNÉ HORVÁTH Zsuzsa: /Magyar nemzetiségi oktatás Szlovákiában./ 
/H.n./ 1987. (Fénymásolat.) - 15 p. 

( 3 pld.) 

MKCSK-K: 571/1987 

ORBÁNNÉ HORVÁTH Zsuzsa: A Nyugatszlovákiai Kerület magyar nemzetiségi 
óvodahálózata: 
Az 1987/88-as iskolaév adatai alapján. (Tanulmány.) Bp., 1987. 
(Gépirat-másolat.) - 67 p. 

( 3 pld.) 

MKCSK-K: 570/1/1/1987 
ORBÁNNÉ HORVÁTH Zsuzsa: Pozsony főváros magyar nemzetiségi iskola-

hálózata. (Tanulmány.) /H.n./ 1987. (Fénymásolat.) - 8 p. 
( 3 pld.) 

MKCSK-K: 570/1/2/1987 
ORBÁNNÉ HORVÁTH Zsuzsa: Szlovákia magyar nemzetiségi iskolahálózata. 

(Tanulmány.) /H.n./ 1987. (Fénymásolat.) - 13 p. 
(3 pld.) 
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MKCS-K: 12/1986 

RÉVÉSZ Bertalan: Anyanyelvű közoktatásunk és pedagógusképzésünk néhány 
problémája. (Tanulmány.) Bp. 1978. (Gépirat-másolat.) - 20 p. 

MKCS-K: 201/1986 
SZÉKELY András Bertalan: Adalékok a nemzetiségi tudatformálás kelet-

középeurópai gyakorlatához. Szemléleti különbségek és hasonlóságok Románia 
és Csehszlovákia világtörténelem tankönyveiben. 
(Tanulmány.) jH. n."] 1982. (Gépirat.) - 49, 5, 6 p. 

MKCSK-K: 791/1988 
Tanügyi törvények Romániában a két világháború között. Bp. 1988. 

(Fénymásolat.) - 144 p. 

MKCS-K: 354/1987 
TÚTH Károly: Néhány adat és megjegyzés a kolozsvári Babe^-Bolyai 

Tudományegyetem Biológia-Földrajz Karának 1960-1965 közötti időszakáról. 
Bp. 1986, (Gépirat-másolat.) - 10 p. 

MKCSK-K: 804/1988 

TÚTH Lajos: A magyar tannyelvű oktatás négy évtizedes fejlődése a 
Horvát Szocialista Köztársaságban. (Tanulmány.) H.é.n. (Gépirat-másolat.) 
- 18 p. 

MKCSK-K: 803/1988 

TÓTH Lajos: A nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása a Vajdaságban. 
(Tanulmány.) Újvidék, 1988. (Gépirat-másolat.) - 28 p. 
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Magyar lektorok és vendégtanárok 
(1990/91-es tanév) 

Amerikai Egyesült Államok 
1. Bloomington 
2. New Brunswick 
Ausztria 
1. Bécs 
Bulgária 
1. Szófia 
2. Sumen 
Csehszlovákia 
1. Brno 
2. Nyitra 
3. Pozsony 
4. Prága 
Dánia 
1. Aarhus 
Dél-Korea 
1. Szöul 
Finnország 
1. Helsinki 
2. Jyväskylä 
3. Turku 
Franciaország 
1. Bordeaux 
2. Lille 
3. Lyon 
4. Párizs 
5. Strasbourg 

Horváth Judit 
Szépe György* 

Szajbély Mihály, Hollósiné Szalai Zsuzsanna 

Arató György, Jakócs Dániel 
Botos Éva 

Deák Eszter 
Vörös Ottó 
Bencze Lóránt 
Juhász József 

Simoncsics Péter 

G.Szabó Zoltán 

Görömbei András, Márk Tamásné 
Varga Pál 
Kovács Magdolna 

Korompay Klára 
Máté Györgyi 
Kálmán Péter 
Magyar Miklós, Hanus Erzsébet, Szende Tamás 
Ablonczyné Szabó Magda 
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Hollandia 

1. Groningen 
India 
1. Delhi 
Jugoszlávia 
1. Belgrád 
2. Ljubljana 
3. Maribor 
4. Skopje 
5. Zágráb 
Kína 
1. Peking 
Lengyelország 
1. Krakkó 
2. Varsó 
Nagy-Britannia 
1. London 

Németország 
1. Berlin 
2. Güttingen 
3. Halle 
4. Hamburg 
5. München 
Portugália 
1. Lisszabon 
Románia 
1. Bukarest 
Svédország  
1. Uppsala 

Bujtás László 

Köves Margit 

Nagy József 
Lukács István 
Molnár Zoltán 
Pusztainá Ambrus Ágnes 
Nagy Beáta 

Józsa Sándor 

Dósa Márta 
Feltóti Sándor 

Hollósy Béla 

Tarnói László, Hegedűs Rita 
Forgács Tamás 
Déri Zsuzsa, Fogarasi Zoltán 
Fazekas Tiborc 
Szűcs Tibor 

Rózsa Zoltán 

Jeney Éva 

Élődi Anna 
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Spanyolország 
1. Alcala de Henares 
Szovjetunió 
1. Leningrád 
2. Moszkva 
3. Ungvár 

Törökország 
1. Ankara 

Géró Györgyi 

Horváth Tamás 
Gremsperger László 
Balogh Lajos 

Csáky Éva, Győri Anna 

Fulbright-ösztöndíjasok 

Kinevezett magyarországi professzorok a külföldi egyetemeken 

Amerikai Egyesült Államok 
1. Bloomington 

Ausztria 
1. Bécs 
Hollandia  
1. Groningen 
Németország  
1. Göttingen 
Olaszország 
1. Padova 
2. Róma 
3. Udine 

Szegedy-Maszák Mihály 

Rédei Károly 

Honti László 

Gulya János 

Dezső László 
Sárközy Péter 
Bereczki Gábor 
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A HONT új tagjai 
( 1990. december 31-ig) 

Albert Zsuzsanna 
tanár 
65320 Vaasa Teeriniemenk 31 B 13 
Finnország 
Balogh Dezső 
egyetemi tanár 
3400 - Cluj piata Mihai Viieazul nr. 1. et. II. ap. 8. 

Basa Molnár Enikő 
tanár 
707 Snider La Silver Spring MO 20905 
Amerikai Egyesült Államok 

0r. Burgerné Buzsáki Ilona 
középiskolai tanár 
1035 Budapest Vörösvári út 23. 
Busch Beáta 
demonstrátor 
7624 Pécs Török József u. 15. 
Oálnoki-Fésűs András 
módszertani referens 
1123 Budapest Avar u. 7/A. I./l 

Oeák Anikó 
tanár 
17, Rue André del Sarte (Paris?) 
Franciaország 
Déri Zsuzsanna 
tanár 
Halle-Saale 4020 Schülershof 2. 
Németország 
Dezső László 
professzor 
Dipartimento di Linguistica, Universita di Padova, via B. Pellegrino, 
Padova 
Olaszország 

32 



hungarológiai hírlevél • 

Élődi Anna 
tanár 
1036 Budapest Árpád fejedelem útja 63. 

Dr. Holger Fischer 
tudományos főmunkatárs 
D- 2057 Reinbek, Am Lodenzentrum 12. 

Géró Györgyi 
tanár 
1137 Budapest RadnótiM. u. 14/b. 

Naciye Güngörmüs 
"t 3nár* 
1024 Budapest Retek u. 19. V. 1. 
(Ankarai Egyetem ) 

Győri Anna 
tanár 
Nenehatun caddesi 33/9. 
Kücüh esat. 
Ankara. Törökország 

Horváth Katalin 
tanár 
Ungvár Március 8. u. 3/58 

Jeney Éva 
tanár 
1096 Budapest Thaly Kálmán u. 52. II. 3. 

Kádár György 
tanár 
65320 Vaasa Teeriniermenk. 13 B 

Kornya László 
tanár 
4028 Debrecen Nagyerdei krt. 20. 

Kornyáné dr.Szoboszlay Ágnes 
tanár 
4028 Debrecen Nagyerdei krt. 20. 

Kozma Dezső 
egyetemi tanár 
3400 - Cluj aleea BÍita 4. ap. 24. 

Petro Lizanec 
professzor 
Ungvár Gorkij u. 57/1 
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Mikes Tünde 
tanár 
C/Casanova 220-222 Ppal 4a/08036 Barcelona 

Molnár Ilona 
tanár 
1015 Budapest Batthyány u. 18. 
Molnár Szabolcs 
tanár 
77486 Bucuresti str. Tirgu-Neamt 16 D 4 C 29 
Murvai Olpa 
tanár 
Bucuresti str. Zboina Neagra nr. 6. Bl. 88. sc. 2. ap. 82. 
Péntek János 
egyetemi tanár 
3400 Cluj str. Muncitoulor 18. Bl. 147, ap. 13. 
Wolfgang Veenker 
egyetemi tanár 
Finnisch-Ugrisches Seminar Bogenallee 11. W-2000 Hamburg 13. 

Kollektív tag; 
American - Hungarian Educators' Association 
707 Snider La Silver Spring MD 20905 
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