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Dokumentumok 

E m l é k e z t e t ő 
a Hungarológiai Tanács 1990. május 3-iki 

üléséről 

Napirend: 
1. Tájékoztató a határainkon túl élő magyarok művelődésének megsegí-

tésére indult művelődési minisztériumi programokról. 
Előadó: Rátkai Ferenc miniszterhelyettes /MM/ 

2. Tájékoztató a stuttgarti, moszkvai, pozsonyi és bukaresti magyar 
intézetek helyzetéről. 
Előadó: Rátkai Ferenc miniszterhelyettes /MM/ 

3. Tájékoztató az európai integrációt elősegítő oktatási és kulturális 
programokról /pl. Phare, Tempus stb./, a hungarológia kapcsolódási 
lehetőségeiről. 
Előadó: Boros Erzsébet főosztályvezetőhelyettes /MM/ 

4. Egyebek 
Bevezetőjében Köpeczi Béla bejelentette, hogy Juhász Gyula, Daróczy Zoltán 
és Pusztay János - betegségük, illetve más irányú elfoglaltságuk miatt - ki-
mentették magukat az ülésről. Ezt követően elmondta, hogy a mai témákat 
azért tűztük napirendre, mert a Tanács korábbi ülésein többen kérték a tájé-
koztatást mind a határainkon túl élő magyarokat segítő programokról, mind a 
Phare és Tempus programok nyújtotta lehetőségekről. 
Az első napirendi pont keretében Rátkai' Ferenc miniszterhelyettes a követ-
kező tájékoztatást adta: 
- A Művelődési Minisztérium a határainkon túl élő magyarok művelődésének 
megsegítésére készült programot a közelmúltban a Minisztertanács elé ter-
jesztette. Beszámolóját a minisztertanácsi előterjesztés alapján tartja 
meg. 

- A program elsősorban azoknak a kéréseknek a figyelembe vételével fogalma-
zódott meg, amelyek a határainkon túlról eljutottak hozzánk. 
Ilyen kérések mindenekelőtt Erdélyből, Szlovákiából és Kárpátaljáról ér-
keztek. Burgenlandból és a Vajdaságból nem kérték támogatásunkat. 

- Sajnos a program teljesítése kétséges, mert a Minisztertanács nem szavaz-
ta meg az általunk kért összeget. Eddig a Művelődési Minisztérium saját 
költségvetéséből rendelkezett egy meghatározott kerettel, ez a keret 
azonban mostanra kimerült. 
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- A szóban forgó keretből írógépeket, sokszorosító berendezéseket, 
könyveket vásároltunk és ebből fedezzük a Magyarországra jövő fia-
talok továbbtanulási költségeit is. 

- A legjelentősebb - mintegy 10 millió Ft értékű - könyvküldemény a 
"Könyvet Romániának" akció keretében jutott el Erdélybe. Ehhez az ak-
cióhoz nagy segítséget nyújtottak a pártok, mindenek előtt a Magyar 
Demokrata Fórum. A szállításban a Máltai Szeretet Szolgálat is érté-
kes közreműködést vállalt. 

- Segélyakcióink kezdetben egyszerűbbnek tűntek. Az utóbbi időben a 
legkülönbözőbb akadályokba ütköztünk. Például a Máltai Szeretet Szol-
gálat egyik kamionjának könyvanyagát Erdélyben szétszórták és a román 
oktatásirányítási szervek részéről is fenntartásokat tapasztaltunk. 
Ennek ellenére, ha megfelelő anyagi támogatással rendelkeznénk, segély-
akcióink sokkal hatékonyabbak lehetnének. 

- Az erdélyihez hasonlóan Kárpátaljára is nagyértékű könyvajándékot 
juttattunk el. Első alkalommal 20 ezer kötet könyvvel segítettük a 
magyar történelem oktatásának bevezetését a magyar iskolákban. Kisebb 
küldeményeket azóta is folyamatosan küldünk. 

- A segítségnyújtás természetesen csak meghatározott keretek között 
történhet. Nem vállalkozhatunk beruházási és rekonstrukciós feladatok 
elvégzésére. 

- Az említett minisztériumi költségvetésből 100 külföldi magyar fiatalt 
fogadunk teljes képzési idejű graduáliá képzésre. Ez a szám minden év-
ben 100 fővel növekszik és öt éves képzési idővel számolva eléri az 
500 főt. A jelentkezők száma ennél jóval nagyobb, amelyet az is érzé-
keltet, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemre 200-an, a Kossuth Lajos 
Tudinányegyetemre pedig 150-en jelentkeztek ebben az évben. A külföldi 
magyar fiatalok iskoláztatását ilyen nagy létszámban természetesen nem 
tudjuk felvállalni. Igazi megoldásnak azt tartanánk, ha megnyílna a 
Bolyai Egyetem, valamint a Komáromban tervezett felsőoktatási intézmény, 
és a magyar fiatalok ezeken tanulhatnának. 

- 5 millió Ft-ot sikerült biztosítani a külföldi magyar diplomások poszt-
graduális képzésére. Ezt az összeget fele-fele arányban az ELTE-re és 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre telepítettük. Felhasználá-
sát 5 hónapos ösztöndíjak formájában tervezzük, amelyeket bárkinek meg 
lehet pályázni. 

- A pedagógus továbbképzés keretében évente több száz határainkon túl 
dolgozó magyar pedagógust fogadunk néhány hetes felkészítésre. Ezekre 
az akciókra részben a nyári egyetemek keretében, részben pedig az 0PI 
és a felsőoktatási intézmények szervezésében kerül sor. 
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- A felsoroltakon túlmenően gyermeküdültetést is tervezünk, amely bi-
zonyos továbbképzéssel is együtt jár. Az anyagi fedezetet központi 
forrásokból és a társadalmi szervezetek támogatásából biztosítjuk. A 
kezdeményezéshez nagy segítséget nyújtott az Empátia Szolgálat. 

- Kísérletet teszünk arra is, hogy javítsuk a szomszédos országokba 
irányuló könyv, újság és folyóirat kereskedelmet. Sajnos Románia 
vonatkozásában merev kontingens szemlélet érvényesül. /P1. csak 500 
ezer rubel értékben lehetséges közös könyvkiadás, míg ez a keret 
szlovák relációban 1,6 millió rubel. 

A kultiírcikk exportot a magyar külkereskedelem szabályai is bénították. 
Röviddel ezelőtt sikerült elérni, hogy ezt a területet mentesítsék a 
korlátozó intézkedések alól. 

- Az a tervünk, hogy az ismertetett segélyprogramot ismét a Miniszter-
tanács elé terjesztjük. Talán sikerül elérni, hogy anyagi támogatást 
is kapjunk hozzá. 

A tájékoztatóhoz a következő hozzászólások hangzottak el: 

- Van-e a diplomák kölcsönös elismeréséről kötött egyezmény Magyarország 
és Románia között? Graduális képzésre csak akkor érdemes nagyszámban 
fogadni hallgatókat, ha rendelkezünk ekvivalencia megállapodással. 
/Cservenka Judit/ 

- A Magyar Rádió Szülőföldünk adása szívesen népszerűsíti a miniszter-
helyettes úr által ismertetett programokat. Ezzel talán a külföldi ma-
gyarok adakozását is elősegíthetjük. /Cservenka Judit/ 

- Van-e lehetőség természettudományi és orvostudományi területen is a 
magyarországi felsőfokú tanulmányokra? Bekapcsolódtak-e az orvostudo-
mányi egyetemek az ismertetett programokba? /Pásztor Emil/ 

- Az ekvivalencia megállapodás valóban központi kérdés. Hiánya óhatatla-
nul oda vezet, hogy az itt végzettek nem mennek haza és így "kiszip-
kázzuk" a magyar értelmiséget ezekből az országokból. /Pásztor Emil/ 

- A képzési programon belül a továbbképzésre kellene a legnagyobb hang-
súlyt helyezni. Aki teljes idejű képzésre jön, valóban nehezebben megy 
vissza. Ezt igazolja a színészképzés példája is: az itt végzett fel-
vidéki színészek sem mentek vissza. /Czine Mihály/ 

- A végighallgatott tervek nagyon szépek. Kár, hogy nem 20-30 évvel ez-
előtt születtek meg, akkor több hasznunk lenne. 

- A Hungarológiai Tanács támogassa a Művelődési Minisztériumot az új 
kormánynál abban, hogy megkapja az ismertetett programok végrehajtá-
sához szükséges anyagi támogatást. /Köpeczi Béla/ 
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- Igaza van Czine Mihálynak. A képzésben valóban a posztgraduális ta-
nulmányokra és a részképzésre kell helyezni a hangsúlyt, még akkor 
is, ha a határainkon túli magyar egyetemek nagyon lassan valósulnak 
meg. /Köpeczi Béla/ 

- A segélyprogramokról azokat az egyetemeket is tájékoztatni kellene, 
amelyek nem a művelődési tárca felügyelete alatt működnek. Az egész-
ségügyi területen történő mindenfajta együttműködés különösen fontos. 
Gondoljunk csak arra, hogy a Vatra Romaneasca vezető emberei több-
ségükben orvosok. /Köpeczi Béla/ 

- A diplomák kölcsönös elismerését talán azzal elő lehetne segíteni, 
hogy ekvivalencia megállapodást kötünk azokkal az országokkal, ame-
lyek Romániára hatást gyakorolhatnak. /Köpeczi Béla/ 

Rátkai Ferenc az elhangzott kérdésekre, javaslatokra, észrevételekre az 
4 alábbi válaszokat adta: 

- Jelenleg Romániával nincs ekvivalencia megállapodásunk. Megkötését 
kezdeményeztük és remény van rá, hogy 3-4 év alatt meg is születik 
a megállapodás. 

- A teljes képzési időre érkező fiatalok ittmaradása nagy veszély. 
Szlovákia például felmondta a színészképzésről kötött megállapodást 
arra hivatkozva, hogy a végzettek nem mennek vissza. Mindezzel, sőt 
a nyugatra történő kivándorlás lehetőségével is számolva, vállalni 
kell a határainkon túlról jövő fiatalok kiképzését. 

- Egyetért azzal, hogy a részképzésre és a posztgraduális képzésre 
nagyobb erőt kellene fordítani. Ez sly módonel is érhető, hogy a gra-
duális képzésre meghatározott 100 fős kontingenst csökkentjük a poszt-
graduális képzés és a részképzés javára. 

- A segélyprogramokba természetesen más tárcák felügyelete alatt műkö-
dő felsőoktatási intézményeknek is be kell kapcsolódni. A magunk ré-
széről mindent megteszünk annak érdekében, hogy a feladat fontosságát 
a többi főhatóság is felismerje. 

Rátkai Ferenc válaszait további hozzászólások követték: 
- 2000 erdélyi fiatal jelentkezett a magyarországi felsőoktatási intéz-
ményekbe graduális képzésre. A legtöbb jelentkező az orvostudományi 
egyetemeken van. Ez igen szerény szám ahhoz képest, hogy a román ok-
tatásügyi szervek az elmúlt évek alatt - a numerus clausus miatt -
100-120 ezer fiatallal kevesebbet képeztek ki a szükségesnél. 
/Bakos István/ 

- A magyar egészségügy lassan csődbe jut a Romániából áttelepültek, 
illetve átutazók ingyenes orvosi ellátása miatt. Az idegsebészet 

38 



hungarológiai hírlevél • 

fejlődése például Romániában szinte teljesen leállt, 50 évvel ezelőtti 
állapotok uralkodnak, ezért rengeteg esetet kell Magyarországon kezel-
ni. Emiatt mintegy 30 millió Ft-os többlet kiadás keletkezett. 
Nagy kérdés, mi lesz akkor, ha a társadalombiztosítás keretében tör-
ténő elszámolásra térünk át. /Pásztor Emil/ 

- Adjunk ki egy kommünikét a segélyakciókról. Ez elősegítheti a társa-
dalmi támogatást is. /Pritz Pál/ 

- A magyar nemzetiségi értelmiség utánpótlásával összefüggő kérdések a 
magyar nemzet stratégiai kérdései és nem kampányfeladatok, ezért a sok-
oldalú támogatás csak akkor lehet igazán eredményes, ha a tények és a 
valós szükségletek ismeretén alapul. A Nemzetközi Hungarológiai Központ 
a nemzetiségi magyar tanszékeken folyó képzés helyzetének feltárása ér-
dekében OTKA pályázatot nyújtott be. /Giay Béla/ 

- A Giay Béla által említett kutatási tervet támogattuk és a jövőben is 
támogatni fogjuk. Most azonban olyan gyors segítségre van szükség, amellyel 
nem lehet a kutatás eredményét megvárni. Például látható, hogy a Bolyai 
Egyetem és a komáromi magyar felsőoktatási intézmény felállítását a fel-
tételek hiánya is nehezíti. Nekünk arra kellene törekedni, hogy ezeket a 
hiányzó feltételeket - beleértve a személyieket is- segítsünk minél előbb 
pótolni. /Köpeczi Béla/ 

A napirendi pontot Köpeczi Béla a következő határozati javaslatokkal zárta: 
1. A Hungarológiai Tanács javasolja a felsőoktatás irányítóinak, hogy 

szorgalmazzák az ekvivalencia megállapodás megkötését Romániával, illet-
ve mindazokkal az országokkal, ahol jelentős magyar kisebbség él. 

2. A Hungarológiai Tanács az új kormánynál támogassa a művelődésügyi tárca 
segélyprogramját és a végrehajtáshoz kért költségek megadását. 

3. A segélyakciókról készült minisztertanácsi előterjesztés leíró része 
alapján - Rátkai Ferenc miniszterhelyettes közreműködésével - fogal-
mazzunk kommünikét a közvélemény tájékoztatására. 

A második napirendi pont keretében Rátkai Ferenc miniszterhelyettes az 
alábbi tájékoztatást adta: 

- Jelenleg 9,5 magyar kulturális intézet működik külföldön. Ezek a követ-
kezők: Berlin, Bécs, Delhi, Helsinki, Párizs, Prága, Róma, Szófia, 
Varsó és Kairó. /Nem teljes értékűnek az utolsót tekintjük, mivel kul-
turális tanácsosi hivatalként működik/. Most további négy intézmény 
megnyitása van' napirenden Moszkvában, Stuttgartban, Pozsonyban és 
Bukarestben. 

- A Moszkvai intézet 1990. május 14-én nyílik, egyelőre ideiglenes épü-
letben. Két munkatársunk már hosszabb ideje kinn van, ők készítették 
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elő az épületet a nyitásra. 1990 közepén újabb két munkatársat kül-
dünk ki. 
A stuttgarti intézet története 2 éves múltra tekint vissza. Létre-
hozásáról 1988-ban írtunk alá szerződést, Lothar Spálfiés a város ve-
zetőinek szorgalmazására. Stuttgart megfelelő hely számunkra, mert 
Magyarországnak Baden-Württemberg tartománnyal vannak a legintenzí-
vebb kapcsolatai és a magyarokon kívül sok más külföldi kulturális 
intézet /pl. japán, francia, olasz, amerikai, sőt a tervek szerint 
szovjet is/ működik a városban. Az intézet e hó 26-án nyitja meg kapuit, 
igazgatója Kalász Márton költő lesz. 
A bukaresti intézet létrehozásáról 1974-ben írtunk alá szerződést. 
Ezután megkezdtük az épület berendezését, kihelyeztük egyik munkatár-
sunkat, de a románok a megnyitást végül is megakadályozták, sőt, 1987-
ben felszólítottak az épület elhagyására. A román kulturális intézet 
számára Budapesten felajánlott épületről lemondtak. Ezt az épületet 
végül a nyugat-németek igényelték a budapesti Goethe Intézetnek. 
1990 januárjában a román fél újra felajánlotta az intézetcserét. Je-
lenleg az ügy tudatos késleltetését tapasztaljuk. A korábban kapott 
bukaresti épületet 1987-88-ban csövesek foglalták el, majd felgyújtották. 
Felajánlottuk, hogy megfizetjük bérleti díj tartozásunkat, de ennek 
fejében újítsák fel az épületet. Egyelőre nincs előrelépés. 
A pozsonyi intézet létrehozását 1983-ban kezdeményeztük. 4 év után kap-
tuk meg a szlovák fél elvi egyetértését. Az 1987-89. közötti időszakot 
a különböző hatósági engedélyek beszerzésével töltöttük. Végül, 1990 
márciusában tették lehetővé a magyar költségen tervezett építkezés meg-
kezdését. Ekkor újabb problémák jelentkeztek. A szlovák fél szerint 
Pozsony városrendezési tervét felül kell vizsgálni és ez érinti a mi 
építkezésünket is. Többek szerint valójában arról van szó, hogy a ma-
gyar intézet túl közel lenne a Szlovák Nemzeti Galériához, és ez sérti 
a szlovákok érzékenységét. 1988 óta egy munkatársunk dolgozik kinn. 

- A külföldi magyar intézetekkel kapcsolatos törekvéseink a következőkben 
foglalhatók össze: 

1. Az intézetek a 80-as évek közepéig általános tájékoztató tevékenysé-
get folytattak. Úgyis mondhatjuk, hogy kultúrházi arculatuk volt. 
Profiljuk azóta sokat változott. Az értelmiség, ezen belül az egye-
temisták felé fordultak. Intenzív kapcsolatokat építettek ki a ma-
gyar nyelvi tanszékekkel, a hungarológiai központokkal és a Magyar-
országgal foglalkozó szakemberekkel. 

2. Felértékelődött az intézetekben működő könyvtárak, videotárak, film-
tárak tevékenysége is. 
A könyvtárak könyvállománya 3000 és 30.000 kötet között mozog. 
Legnagyobb könyvanyaggal a Collegium Hungaricum és a Római Magyar 
Akadémia rendelkezik. A könyvtárak "karbantartását" az Országos 
Széchényi Könyvtár végzi. 
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A filmtárakban 130-150 címből álló magyar játékfilm állomány és 
200-400 kisfilm található. Általában mindenütt jelentős a film-
kölcsönzés, főként a filmklubok részéről. 
A videotárak kiépítése most folyik. 

3. Az intézetek az utóbbi időben a korábbinál nagyobb gondot fordíta-
nak a magyar nyelv oktatására. 

4. Majdnem minden kulturális intézet rendelkezik önálló kiadvánnyal. 
5. A munkatársi gárda az utóbbi öt évben színvonalasabbá vált, de foly-

tatni kell ezt a tendenciát. Az új igazgatók kinevezése nyilvános 
pályázat alapján történik. Ebben az évben Bécsben, Párizsban és Ró-
mában lesz igazgatócsere. A jelöltek a következők: 

6. A Szlovákiában és Romániában létrejövő intézetek kiemelt feladata lesz 
a magyar kisebbség művelődésének támogatása - természetesen nem kizá-
rólagos jelleggel. 

A beszámolóhoz az alábbi észrevételek hangzottak el: 
- Giay Béla szerint - Rátkai Ferenc megítélésével ellentétben - az inté-

zetek tevékenysége nagyon sok problémát vet fel. Közülük az alábbiak a 
legsúlyosabbak: 
a./ A művelődési tárcának a meglévő intézetek működtetése is nagy 

anyagi megterhelést okoz. Fontos kérdés: változnak-e a kondíciók a 
jövőben. Ellenkező esetben a minisztérium nem lesz képes tisz-
tességes színvonalon fenntartani ezeket az intézményeket. 

b./ 1983-ban újrafogalmazták az intézetek célrendszerét. Azóta majd-
nem egy évtized telt el, tehát időszerű lenne elemezni a változá-
sok tapasztalatait. Úgy tűnik, továbbra is aktuális az az elvárás, 
hogy ezek az intézmények a szó nemes értelmében vett kulturális 
intézetek legyenek és ne a politikai manipuláció eszközeiként szol-

c./ A könyvtárak "lebegnek, mint Mohamed koporsója". Sem nem populáris, 
sem nem tudományos könyvtárak. Működtetésüket akut-problémák soka-
sága jellemzi. Ezek közé tartozik például a szakemberhiány. El 
kellene dönteni, hogy milyen célt szolgálnak ezek a könyvtárak. 
Jelenleg úgy menedzseljük őket, hogy funkcionális jelentőségükkel 
nem vagyunk tisztában. 

d./ Tragikus a magyar nyelvoktatás helyzete. Nincsenek tankönyvek, a 
tanárok tájékoztatása hiányos. Az intézetek jelenleg olyan kvázi 
nyelvtanfolyamokat rendeznek, amelyek minden koncepciót, beleértve 

Bécs 
Párizs 
Róma 

Balázs József egyetemi tanár 
Szávai János egyetemi tanár 
Kelemen János egyetemi tanár 

gáljanak. 
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a feLnenő rendszert is, nélkülöznek. Márpedig a nyelvtanulás a 
kulturális behatolás leghatékonyabb eszköze. 

- Giay Béla kritikája túl általánosító, JÓ néhány olyan kulturális in-
tézet van, ahol nagyon színvonalasak a nyelvtanfolyamok. Ezek közé 
tartozik például Berlin. 
Stuttgartban egyelőre azt tervezik, hogy az ott élő magyarok nyelvtudá-
sát segítik megőrizni. Többre, komolyabbra majd csak akkor vállalkoznak, 
ha meglesznek hozzá a feltételek. /Kalász Márton/ 

- A magyar intézetek könyvtárainak helyzetét az Országos Széchényi Könyv-
tár most vizsgálja felül. A tapasztalataikat összegző jelentést a Hun-
garológiai Tanács is megtárgyalja. Ez a vállalkozás módot nyújthat arra, 
hogy megkezdjük az intézeti könyvtárak státuszának rendezését. 
/Köpeczi Béla/ 

Az elhangzott hozzászólásokra Rátkai Ferenc a következő válaszokat adta: 
- Lehetséges, hogy beszámolója túl rózsaszínre sikerült. Nem tudja magát 

függetleníteni attól, honnan jutottunk el a mai eredményekhez. 
- A magyar intézetekben folyó munka sok pénzbe kerül. Ezért más formák 
meghonosításán is gondolkodni kell. A hungarológiai központok például 
szakmai szempontból nagyon értékes és ugyanakkor olcsóbb vállalkozásnak 
tűnnek, hiszen működési feltételeiket a fogadó ország biztosítja. 
A két világháború között többféle külföldi magyar intézmény működött, 
jól szemlélteti ezt a konstantinápolyi és a stockholmi intézet példája. 
Hogy a külföldi magyar intézetek hálózata milyen lesz a jövőben, azt 
sokféle tényező befolyásolhatja. Egyelőre azt sem tudjuk, hogy a német 
egyesítés után célszerű lesz-e mindkét magyar intézetet megtartani Né-
metországban. 

- Az intézeti könyvtárak sokféle feladatot látnak el, ezért állományuk-
nak is eklektikusnak kell lenni. Vitatkozni legfeljebb azon lehet, hogy 
a különböző szakterületek között milyen arányok alakuljanak ki. 

A napirend vitáját Köpeczi Béla a következőkkel zárta: 
- Ezévre tervezett napirendjeink kapcsán még lesz alkalmunk arra, hogy 
betekintsünk a magyar intézetek tevékenységébe. 

- Pozsony és Bukarest miatt csak keserűségünket fejezhetjük ki. Láthatóan 
minden jószándék megfeneklik a soviniszta előítéleteken. Reményeinkkel 
ellentétben, a szlovák-magyar és a román-magyar viszony a normalizáló-
dásig sem jutott el. 

A harmadik napirendi pont keretében Boros Erzsébet főosztályvezetőhelyettes 
a következő tájékoztatást adta: 
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- A Hungarológiai Tanács 1989. december 5-iki ülésén tárgyalta "A magyar 
kulturális jelenlét feladatai, különös tekintettel az európai integrá-
ciós folyamatokra" című előterjesztést. A tanács tagjai ebből megismer-
hették, hogy 1992. január 1-vel létrejön az egységes nyugat-európai 
piac, amely megteremti a lehetőséget arra, hogy Európa gazdag kulturá-
lis örökségét, humanista hagyományait megőrizve, ismét a világgazdaság 
egyik meghatározó tényezőjévé váljék. 

A szükséges alapfeltételek közül a tőke, az áruk és a szolgáltatások 
szabad áramlása rövid idő alatt megvalósítható. Ugyanakkor a munkaerő, 
a szaktudás áramlását akadályozó nyelvi, kulturális gátak megszüntetése, 
az európai identitástudat megteremtése hosszú folyamat, amelyet elsősor-
ban az ifjúságra, különösen a jövő társadalmát befolyásoló egyetemisták-
ra, főiskolásokra kell építeni. 

- A fenti elvekből kiindulva a nyugat-európai országok a felsőoktatási 
terület számára a következő programokat hirdették meg: 
ERASMUS - lehetővé teszik a hallgatók intézmények 

közötti szabad mozgását 
A program keretében a hallgatók 5 Vának mozgását tervezték, de ebből 
csak 1-2 \ valósult meg. A magyarázat valószínűleg a vállalkozás egészét 
jellemző nyelvtudási problémákban keresendő. 

-az egyetemek és a vállalatok kapcsolatára, a hallga-
tók más országok vállalatainál történő munkavállalásra 
ad lehetőséget 

- nyelvoktatási program 
- környezetvédelmi egyetemközi együttműködés 
- diplomatervezők cseréje 

- A fejlődésünk egyetlen esélyét a nyugat-európai integrációs folyamatokhoz 
történő csatlakozás jelenti, amelyben jelentős szerepet játszhat a fel-
sőoktatás és kultúra. Közeledési szándékunkat az elmúlt időszakban több-
féle módon kinyilvánítottuk: 
a./ 1988. szeptember 18-án aláírtuk az európai egyetemek Magna Chartá-

ját, amely az európai egyetemek közötti együttműködés legfontosabb 
alapelveit és eszközeit határozta meg. 

b./ 1989 novemberében csatlakoztunk az Európai Kulturális Konvenció-
hoz. A konvenciót az Európa Tanács tagállamai írták alá 1954-ben, 
a következő célokkal: 

- az európai közös kulturális örökség védelme, gazdagítása, 
- személycserék, kulturális értékek cseréje, 

COMETT 

LINGUA 
COPERNICUS 
ETAP 
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- az aláíró országok nyelvének, nemzeti kultúrájának kölcsönös nép-
szerűsítése, 

- a nemzeti kulturális értékek integrálása a közös európai kulturális 
örökségbe. 

A kulturális Konvenciónak 27 tagja van, amelyből 23 az Európa Tanács 
tagja, továbbá Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, Vatikán. A 
vállalt kötelezettségek teljesítésével az Európa Tanács foglalkozik 
/állandó konferencia, szakértői tanácskozások, stb./ A kidolgozott aján-
lásokról az Európa Tanács miniszteri bizottsága dönt. Az Európa Tanács 
ülésein, bizottságaiban részt vehetnek a nem tanácstagok - így Magyar-
ország is -, ha aláírták a Konvenciót. Azóta Magyarország is tagja! 
Az Európa Tanácsot 1949-ben alapították azzal a céllal, hogy hozzá-
járuljon az emberi jogok, a demokrácia védelméhez és fejlesztéséhez, 
összehangolja a tagállamok politikáját az oktatás, a kultúra, a szoci-
álpolitika, az egészségügy, a környezetvédelem, a helyi önkormányzatok 
működése és az igazságügy területén. 
A kultúrában és az oktatásban kifejtett tevékenységet a Kulturális 
Együttműködési Tanács fogja össze. Magyarország 1990 januárja óta 
résztvesz a tanács munkájában. Számos olyan szakértői tanácskozás van, 
ahol közreműködésünk jelentős /tanárképzés, ekvivalencia, információs 
rendszerek stb./ 
Magyarország európai integrációjának főbb akadályait a következők ké-
pezik: 

a./ eltérő oktatási rendszer, központosított kulturális 
irányítás, 

b./ információhiány, 
c./ nyelvtudási nehézségek, 
d./ pénzhiány 

- A PHARE program Magyarország és Lengyelország megsegítésére jött lét-
re a 24 legfejlettebb tőkés ország kezdeményezésére. 600 millió ECÜ-val 
rendelkezik, amelynek felét a 12-ek adják. 
Alprogramjai a következők: 
1. Gazdasági program 
1. 1. Támogatás a kereskedelem liberalizálásához és újra-orientálá-

sához 
1. 2. Műszaki, technikai segítség a privatizáláshoz 
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1. 3. Kis és középvállalatok fejlesztése 
2. Környezetvédelem 

2. 1. Környezetvédelmi programok 
2. 2. Regionális környezetvédelmi centrumok 

3. Humán források /A 24-ek tervezett támogatása helyett, ma csak a 
12-ek támogatják./ 
3. 1. Egyetemközi megkeresések, támogatások 

Típusai: - 1-2 szemeszteres részképzés /egyetem/ 
- továbbképzés /főleg menedzser/ 
- tudományos utánpótlás képzés 

A programmal kapcsolatban alaposan informálódni kell, a 
magyar felsőoktatási intézményeknek csak színvonalas nyugati 
intézményekkel kellene kapcsolatba lépni. 

3. 2. Egyéb kétoldalú felajánlások 
3. 4. Szakképzési alapítvány /középfok/ 

4. Mezőgazdaság 
5. Általános műszaki együttműködés, közös projektek. 
A PHARE program magyarországi főbizottságát Medgyessy Péter vezeti. 
5 albizottsága működik. Az oktatási bizottság vezetője Manherz Károly. 

- A PHARE program részét képező TEMPUS programot /Trans European Mobility 
Scheme of Univerty Studies/ azzal a szándékkkal hozták létre, hogy segít-
se a közép-kelet európai egyetemek modernizálását, fejlesztését, az in-
tegrálódó európai felsőoktatáshoz való csatlakozás feltételeinek megte-
remtését. A programot az Európai Közösség miniszteri tanácsa május 7-én 
véglegesíti. Megkezdtük intézményeink felkészítését a TEMPUS programhoz 
való csatlakozásra. Létrehoztuk a TEMPUS-összekötők országos hálózatát, 
akikhez folyamatosan eljuttatjuk a rendelkezésünkre álló - gyakran hi-
ányos - információkat. 
A TEMPUS keretből az alábbi három együttműködési formára igényelhető 
támogatás: 

1. Európai közös projektumok /JEP, Joint European Project/ Célja: a 
közép-keleteurópai egyetemek együttműködésének elősegítése nyugati 
egyetemekkel, vállalatokkal, illetve intézményekkel, testületekkel. 
Közös projektumot egy magyar intézmény és legalább két különböző EK 
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országbeli partner kezdeményezhet. A projektumok célozhatják az okta-
tási struktúra fejlesztését, tantervi reformot, tananyagfejlesztést, 
tanártovábbképzést, intenzív nyelvi és szak-kurzusokat, távoktatási 
programok kialakítását stb. Igényelhető támogatás a projektum célja-
it szolgáló berendezések beszerzéséhez is. Jó, ha a projektumok ösz-
szekapcsolhatók más projektumokkal, például az ERASMUS -al, COMETT-el, 
LING'JA-val, SPES-el stb. 

2. Hallgatói, oktatói ás szakértői cserék támogatása 
A TEMPUS program keretében az EK támogatja egyetemi hallgatók nap-
pali tagozaton történő, három hónaptól egy évig tartó résztanulmá-
nyait. Előnyben részesítik a JEP-ekben résztvevő, illetve a tanári, 
oktatói pályára készülő hallgatók tanulmányait. 
A vendégoktatói cserék időtartama egy héttől egy tanévig terjedhet. 
Előnyös elbírálásra számíthatnak azok a nyelvtanárok, akik anyanyel-
vük oktatását vállalják Közép-Kelet Európában, vagy az EK országaiban. 

Gyakorlat szerzés céljából TEMPUS támogatást igényelhetnek oktatók, 
hallgatók és egyetemi igazgatási szakemberek is. 
Rövidebb, egy héttől egy hónapig terjedő utazások is fedezhetők 
TEMPUS keretből, ezek célja lehet részvétel konferenciákon, tapasz-
talapcsere, tananyagok vagy éppen JEP-ek előkészítése. 

3. Kiegészítő tevékenység 
Ezen a címen igényelhető TEMPUS támogatás az alábbi együttműködési 
formák ösztönzésére: 

- Ifjúsági csoportok cseréje, nyári nyelvi táborok és 
iskolák. 

- Részvétel szakmai szövetségek, mindenekelőtt egyetemi 
szövetségek rendezvényein. 

- A TEMPUS céljainak elérését szolgáló kiadványok meg-
jelentetése. 

- A Közép-Kelet-Európa felsőoktatási rendszereit vizsgáló, 
a TEMPUS program alakulását értékelő tanulmányok. 
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A TEMPUS működési rendje a következő: 
A TEMPUS programot egy Brüsszelben székelő koorcinációs iroda irá-
nyítja, amely együttműködik az ERASMUS irodával. Az EK Bizottság 
fontosnak tartja, hogy a TEMPUS-ban résztvevő országokban nemzeti 
irodák működjenek, amelyek összekötő, tájékoztató és egyeztető sze-
repet töltenek be. 

A TEMPUS-támogatást igénylő együttműködési formákat, projektumokat 
maguk az egyetemek kezdeményezik. Közvetlenül megkeresik a külföldi 
partnereket, lebonyolítják a szükséges tárgyalásokat a brüsszeli iro-
da által megadott irányelvek alapján, angol vagy francia nyelven meg-
fogalmazzák a támogatás-igénylést és elküldik a brüsszeli központba, 
ahol döntenek róluk. A mobilitási pályázatok - ha nem kapcsolódnak 
a ŰEP-ekhez - a nemzeti TEMPUS irodába kell eljuttatni. 
A brüsszeli koordinációs iroda most dolgozik azokon a kérdőíveken, 
amelyeken a pályázatokat be kell nyújtani. Ha elkészülnek, azonnal 
Magyarország és Lengyelország rendelkezésére bocsájtják őket. 

A pályázatok benyújtásának határideje feltehetően a következő lesz: 
- az 1990/91-es tanévre: szeptember 30. 

A TEMPUS program hazai irodája még nem jött létre. A brüsszeli 
központ viszont kért egy magyar szakértőt, akit betanítanak a magyar-
országi TEMPUS ügyek intézésére. 
Közben Brüsszelben politikai döntés született arról, hogy a TEMPUS-
hoz Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia is csatlakozhat. 

- Az eddig ismertetett programokon kívül a Világbank is elő akarja se-
gíteni az európai felsőoktatáshoz történő felzárkózásunkat. Mintegy 
60-70 millió dollár, 7,5 %-os kamatozású hitelt kivánnak nyújtani Ma-
gyarországnak. A hitelek 90 V á t - tervek szerint - az állami költ-
ségvetés fizeti vissza, 10 V-a pedig az intézményeket, illetve a szak-
minisztériumot terheli. 

A világbanki támogatás területei a következők: 

A Világbank képviselői 1990. június 4-én jönnek ismét Magyarországra. 

1. Munkaerőgazdálkodás 
2. Felsőoktatás 
3. Szakképzés /középfok/ 
4. Idegen nyelvi képzés 
5. Tudományos kutatás 

/ÁBMH/ 
/MM/ 
/MM/ 
/MM/ 
/MTA, MM/ 
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Az akkori tárgyalásokra a következőket igényelték tőlünk: 

1. Cselekvési tábla a hitelnyújtás feltételeire, 
2. Mintapályáztatást csinálni, 
3. Javaslat a projekt irányítási rendszerére. 

A negyedik napirendi pont keretében az alábbi információk hangzottak el: 

Köpeczi Béla bejelentette, hogy egy néhány fős szakértői csoport véle-
ményezte az ebben az évben megüresedő lektori, vendégtanári 
helyekre beérkezett pályázatokat. Ismertette azoknak az 
alább felsorolt jelölteknek a rövid szakmai életrajzát, aki-
ket ajánlani fogunk a társminisztériumoknak a svédországi, 
finnországi, és franciaországi lektori helyek betöltésére. 

Svédország:  
/Uppsala/ 

Finnország:  
/Helsinki/ 

Bakonyiné Berényi Katalin 
Molnár Ilona 
Prókainé Szabó Éva 
Ferenc Rózsa 
Élődi Anna 
dr. Fancsaly Éva 
Márk Tamásné 
Dr. Varga Judit 

Franciaország: 
/Párizs/ dr. Hanus Erzsébet 

Szentesi Zsolt 
Király Katalin 
dr. Maár Judit 

/Lille/ Némethné dr. Thimar Márta 
Gutbrod Gizella 
Lengyel Zsoltné 

Kissné Papp Margit bejelentette, hogy kezdeményezésére, a Művelődési 
Minisztérium hivatalos vendégeként, Magyarországra látogat 
Vlagyimir Susarin és Zseliczky Béla a szovjet Hungarológiai 
Tanács két tagja. 
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Fédération Internationale 
des Professeurs 
de Langues Vivantes FIPLV 

W O R L D F E D E R A T I O N O F M O D E R N L A N G U A G E A S S O C I A T I O N S 

Giay Béla 
FIPLV Liaison 

Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társasága 
H - 1113 Budapest XI 
Zsombolyai u. 3 
Hungary 

16 November 199« 

Dear Dr Béla, 

It is with great pleasure that I write to inform you that the Genera l Assembly, which 
met in Portugal in October of this year, accepted unamimously the Hungarológus 
Oktatók Nemzetközi Társasága as a member of the Federat ion. 

According to the Statutes, your international association has the right to name one of 
your officers to represent your association on the Executive. The next meeting is oil 9 
/ 10 March at the University of Marburg. Agenda papers will be forwarded in due 
course. 

You will now be placed on the mailing list at Central Office in Zürich and should 
receive regularly the FIPLV World News directly f rom Marburg. 

Edward Bat ley 
President FIPLV 

cc: Secretary General; Treasurer ; Editor. 

A N O N - G O V E R N M E N T A L ORGANISATION WITH U N E S C O STATUS B 
President 
Edward Batley 
Department of European Languages 
Goldsmiths' College 
University of London 
New Cross. GB-London SE 14 6NW 
r Int Code • 1 692 7171 Ext. 2254 
rim. Code • t 852 38.15 
Fa* In». Code *• t 469 3237 

IVvasuref 

RaHoaVl aS50n 
S-42502 Hisings Kárra 
£ Int. Code • 31 57 16 40 
F«u In» Code • 3157 26 43 

Secretary General 
György Szépe 
Fébéívárl út 23. IV/27 
H-1118 Budapest 
Í J In». Code • I t 812 884 
Fa* Int. Code • 7235 555 
Head Office 

S«estrasse 247, CH-8038 Zurich 
'C Int. C6de * 1 482 1065 
Tele« 815250 
Fa* Int. Code • 1 481 6124 

Vice-Presidents A Regional Representatives 
Michel Candelier 
(Western Europe) 
26. rueWerre Sémard 
F-75009 Paris 
<jfí Int. Code • 1 428 15446 
Fa* Int. Code • t 405 17085 
David Ingram 
(South-East Asia & South-West Pacific) 
30 Coburo Street 
Cleveland 
AUS-Queensland 4163 
r Int. Code • 7286 4913 
Fa* Int. Code f 7875 5111 
Johannes Klare 
(Central & Eastern Europe) 
DOR-1100 Berlin 
Am Schlosspark 24 
•jftIn».Code * 24 89 3 4 8 t 

Editor 

Reinhold Freudenslein 

Aff i l iated Associat ions 
Asociación Europea deProfe3ores 

de Esparto! 
Fédération Internationale 

des Professeurs de Francais 
Oer Internationale Deutschlehrervertoand 
International Association oi Teachers 

ol English as a Foreign Language 
Teachers of English to Speakers 

ol Other Languages 
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R e c o m m a n d a t i o n s adoptees ä l ' t inani ini té par le C o l l o q u e e u r o p é e n d e s 

C e n t r e s de Hungaro log i e (reunion en s e s s i o n p lén iere le 12 o c t o b r e 1990 a 

P a r i s d a n s !es fIocaux de 1'Institut H o n a r o i s ) 

lere recommandation 

Que soit menée, dans le prolongement de l 'enquáte faite pour préparer ce colloque, une 
enquéte dans chaque pays sur les voeux, les besoins et les conditions d'innovation dans 
le domaine des études hongroises. 

(M. Magyar, qui s'était chargé de rčaliser la brochure, lancera cette nouvelle opération 
qui devrait permettre de faire apparaitre dans chaque pays la situation telle qu'elle est 
et les possibilités qu'elle offre compte tenu á la fois de ce qui existe et de ce qui est 
sotihaité pour un développement des études hongroises.) 

2nde recommandation: 

Création d'une Bibliotlieca Hungarica qui permettrait la publication d'études touchant 
les choses hongroises, qui ne prennent pas place dans les revues sous forme d'articles, 
éventuellement de théses ou d'extraits de tnéses. Nous demanderions le soutien de la 
fondation Soros. 

3eme recommandation: 

Création d'une commission internationale chargée du probléme des manuels, des 
instruments de travail qu'il faut produire pour faciliter les études hongroises en tous 
lieux. Cette commission sera constituée sous l'égide du Conseil de Hungarologie 
(Hungarológiai Tanács) de Budapest. 

4eme recommandation: 

Rechercher le maximum d'harmonisation entre les enseignements de hongrois d'un pays 
ä l 'autre et rechercher aussi l'établissement d'un systéme d'équivalences qui facilite le 
passage des étudiants d'un pays dans un autre pour les études hongroises. 

5éme recommandation: 

Recherche de programmes sur lesquels pourraient s'entendre deux ou plusieurs centres 
de hungarologie de divers pays avec une participation hongroise sur des sujets qui 
pourraient Stre retenus compte tenu de ce qu'appellent les programmes européens. 

(M. Fischer, Centre de Hambourg, accepte de se charger de recueillir les suggestions qui 
pourraient étre formulées dans ce sens.) 

6eme recommandation: 

a / Tous les centres présents, dans la mesure oü ils le peuvent, s'engagent ä aider ä la 
ríunion de toutes les informations sur les hungarica dans leurs pays, notamment, quand 
e'est possible, en collaborant avec leur propre bibliothéque nationale. 
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b / Les centres sönt priés d'acquérir un matériel informatique compatible avec celui 
de la Bibliothéque Széchényi, afin qu'on puisse accueillir les banuues de données déjá 
présentes en Hongrie, et continuer de travailler avec elles, la Bibliothéque Nationale 
Széchényi maintenant, en échange, cette compatibilité pendant dix ans. 
c / En ce sens une collaboration est proposée entre les centres de hungarologie et la 
bibliothéque Széchényi, en particulier la section des hungarica. lis s'engagent á trailer 
leur propre production, revues, manuels, ou autres livres. 
d / Les centres de hungarologie demandent á ['ensemble des institutions hongroises 
de veiller ä ce que les différentes banques de données leur soient accessibles. 
e / Dans la mesure oü les centres auront des intéréts communs de recherche et oü il 
faudra utiliser des banques de données installées sur des serveurs payants, ils s'engagent 
ä se tenir informés pour que la démarche (recherche bibliographique notamment) soit 
faite en un seul endroit . 

7eme reconimandation: 

Les participants au colloque constatant l'utilité de cette premiére rencontre ont décidé 
de lui donner une suite en se réunissant de nouveau ä l'occasion du congrés que 
l'Association internationale de philologie hongroise tiendra ä Szeged en aoüt 1990. Des 
objectifs plus déümités seront fixés á cette seconde rencontre. 

(M. Perrot est chargé de se mettre en rapport avec les organisateurs du congrés.) 
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E M L É K E Z T E T Ő 

a Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társaságának 
választmányi üléséről 

Helyszín: Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest 
Időpont: 1990. október 18. 
Jelen vannak: Fábián Pál (elnök), Horváth Mátyás (alelnök), Antonyina 

Guszkova (alelnök), Giay Béla (főtitkár), Fónod Zoltán, 
Ginter Károly, Indra Markova, Richárd Praíák, Szathmári 
István, Szíj Enikő (választmányi tagok), B. Nádor Orsolya 
(titkár) 

Kimentették magukat: Jean Perrot, Csillaghy András, Wolfgang Veenker, 
Eder Zoltán, Paul Kárpáti, Lázár Oszkár, Údor László 

xxx 

Napirend: 1. A hungarológiai tankönyv- és jegyzetprogram (javaslat) 
Előterjesztő: Giay Béla 

2. A HONT 1990. évi tevékenységének áttekintése 
Előadó: B. Nádor Orsolya 

3. Tagfelvételi kérelmek 
Egyebek 

A tanácskozáson Fábián Pál, ill. Horváth Mátyás elnökölt. 

xxx 

1. 
Giay Béla A hungarológia külföldi oktatása új fejlődési szakaszba 

érkezett. Az intézményesülés extenzív periódusa minden 
bizonnyal lezárulóban van. 

Az új,remélhetően intezív szakaszban módszertani megújulásra van szükség, 
és ehhez többek között korszerű tankönyvek és jegyzetek kellenek. Az ok-
tatóhelyek jelentős része jelenleg semmilyen saját oktatási segédanyaggal 
nem rendelkezik, s azokat a tárgyi vagy a személyi feltételek hiánya miatt 
nem is tudja elkészíteni. (Az oktatóhelyeknek kb. a fele egyszemélyes, 
ahol 4-5 évenként változik az oktató.) 
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A hungarológiai tankönyv- és jegyzetprogram az érintettek széles 
körének bevonásával, hazai és külföldi szakemoerek kooperációjával ké-
szülne el. Öt évet fogna át és kb. 20 tankönyv, jegyzet ill. egyéb 
segédanyag elkészítését célozta meg. A tervezet tartalmazza a tananya-
gokkal kapcsolatos legfontosabb szakmai és módszertani követelményeket, 
a terjedelmet, a határidőket és a várható költségeket. A tervezet meg-
valósításával összefüggő szakmai kérdések rendszeres megtárgyalására és 
koordinálására a hungarológia- oktatás neves képviselőiből nemzetközi 
szakértőbizottságot célszerű létrehozni. Az egyes jegyzetek, tankönyvek 
elkészítésére pedig néhány fős szakcsoportokat kellene alakítani. 

A kiadást nehezíti, hogy csak a nyelvkönyvek előállítása lehet ren-
tábilis, a szaktárgyi jegyzetek megjelentetését csak jelentős állami tá-
mogatással lehet elképzelni. A jelenlegi árak figyelembe vételével öt éven 
keresztül kb. évi 4-5 millió forintra lenne szükség, amit a művelődési 
tárcának kellene biztosítania. 

A tankönyv- és jegyzetprogram modulrendszerben épülne fel. 
Javaslom, hogy hozzunk létre a fenti célra számítógépes adatbázist és ún. 
szakértői programokat alkalmazzunk. Ez nagyfokú variabilitást és a helyi 
igények szerinti tematikus szerkesztést, illetve adaptálási lehetőségeket 
biztosítana. Ezzel a módszerrel az elavult anyagrészeket gyorsan ki lehet-
ne cserélni. A jegyzeteket tartalmilag törzsanyagok + kiegészítő anyagok 
alkotnák. Grafikai programmal és szövegszerkesztővel összekapcsolva pedig 
tetszés szerinti tipografizálási megoldásokra nyílna mód. 

Hangsúlyozni kell, hogy az így elkészült tananyagok alternatív jelle-
gűek lesznek az egyes oktatóhelyek és oktatók saját belátásuk szerint dön-
tenek arról, hogy akarják-e használni ezeket az anyagokat, adatbázisokat 
vagy sem. 

A fenti megoldást alkalmasnak tartom arra, hogy viszonylag rövid időn 
belül korszerű tankönyvekhez és jegyzetekhez juthassanak a hungarológiai 
oktatóhelyek. 
Hozzászólások 
Fábián Pál: A megbízás vagy pályázat útján beérkezett szinopszisokat 

szakértői testület bírálja el. 
Horváth Mátyás: A pályázat tiszta, nem támadható. Egyetért a koncepcióval, 

praktikusnak, a gyakorlati követelményekből kiindulónak 
tartja. Néhány sorrendi javaslat: a nyelvkönyvek után rögtön 
a magyar nemzet rövid történetének kell következnie. Java-
solja, hogy a magyarországi és a szomszéd országok szak-
emberei közösen dolgozzanak ki irodalomtanítási módszer-
tant. Kiemelten fontosak a szöveggyűjtemények. 
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Fonod Zoltán: Támogatja a programot. Egyetért a magyar nemzet tör-
ténetének gyors megjelentetésével, mert most csak az iroda-
lom keretében tanítják. Most is szükség van folyamatosan a 
Magyarországon kiadott jegyzetekre. 
Kát vál tozatban kellene gondokcdni anyanyelvi és idegen 
nyelvi bázisra épülő jegyzet -variánsokat kellene kidolgozni. 
Prága-Pozsony-Brünn együttműködéssel is létre lehetne hozni 
helyi szükségleteknek megfelelő jegyzeteket. 

Richárd p^ažák: Ideális tervnek tartja, amely a nemzetiségi tanszéke-
ken ol. nagyszerűen felhasználható, de szükség van arra 
is, hogy ahol erre mód van, készüljenek jegyzetek idegen 
nyelven is a külföldi tanszékeken. 
A "bevezetés a hungarológiába" témával kapcsolatban pl. 
különböző nézetek vannak, ezeket is meg kell határozni. 

Fábián Pál: A sokféle koncepciót meg kell vitatni a) mindenből 
legyen magyar és idegen nyelvű verzió b) magyar verzió 
(általános jelleggel) 

Szathmári István: Igazat ad Giay Bélának; már régen meg kellett volna tenni, 
hogy szilárdabb alapra helyezzük az oktatást. 
A tananyagokban véleménye szerint különbséget kell tenni 
az idegen anyanyelvűeknek szánt anyagok és a szomszédos 
országok magyar anyanyelvű hallgatóinak szántak között. 
Pártolja az itt felsoroltak elkészítését. A nyelvkönyveket 
adaptálni kell a különböző nyelvekre. A szaktárgyi jegyze-
tek nagyon hasznosak lehetnek a külföldi magyar szakosoknak. 

Horváth Mátyás: Ez az anyag sokoldalú lehetőséget nyújt a válogatásra, a 
kiegészítésre. 

Szathmári István: A "tárgyilagos" jegyzet szerinte a hagyományos módszerek-
kel megírhatatlan. A szöveggyűjteményeket nagyon fontosnak 
tartja. Készítésükbe be kell vonni a szomszédos országok 
magyar tanárait. Lehetőség szerint anyagilag is támogassuk 
az egyes oktatóhelyeken készülő tananyagok megjelentetését. 
Feltétlenül meg kell pályázni a TEMPUS - programot. 
A semlegesség, ill. a tárgyszerűség kérdése kapcsán a híres 
BBC - etikát hozza fel példaként, amely először angol, 
másodszor is angol, a kommentár pedig szintén angol. 
Nincs ilyen irodalomtörténet vagy történelem. 
A TEMPUS - pályázat folyamatos. 
A pályázatnál ne írjuk elő, hogy ki mit csinál, leg-
feljebb nem nyer az illető. 
Fel kell használni a finn tapasztalatokat. 

Fábián Pál: 

Szíj Enikő: 
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Olyan szerkezetet kell kialakítani, amelyben magyar nyelven, 
illetve nem magyar nyelven is szerepelhetnek a tananyagok. 
Érdemes figyelembe venni a finnugor szakosok számára készí-
tett jegyzetekkel kapcsolatos tapasztalatokat. 
A finnucor kongresszusra pl. 5 tankönyvet jelentettünk meg. 

Ginter Károly: A kommunikáció-központú nyelvoktatás a koncentrikus felépítésű 
tankönyveket igényli. Ezekhez idegen nyelven kiadott szósze-
detek, nyelvtani magyarázó füzetek kellenek. Több próbálkozás 
volt már a tankönyvkiadásra. (Közbeszólások: de egyikből sem 
lett semmi.) 
Szaktárgyi anyagok készítésével több intézmény is foglalkozik 
(pl. magyar művelődéstörténetet a NMFT és az Anyanyelvi Konfe-
rencia is megjelentetett.) Meg kellene nézni ezeket az anya-
gokat is. Kérdés, hogy erre lesz-e pénz. Ami megvan - pl. a 
nyelvemlékekről - nem kell újra megcsinálni, ez erő, energia 
- és megfizethetetlen szellemi kapacitás. 
Eddigi tapasztalataim alapján a szakemberek nem szívesen vál-
lalkoznak jegyzetírásra. 

Giay Béla: Ginter Károly sok menfontolásra érdemes dolgot vetett fel. 
Igaza van abban, hoqy a szellemi enerniákat valóban nem kel-
lene szétfornácsolni, de az eddig elkészült munkák csak a jó-
szándékra épültek, nem egy célzott hungarológiai kutatás ered-
ményeire. A jelenlegi programot egy kétéves, alapos kutató-
munka előzte meg, másként komolytalan dolog lett volna bármit 
is leírni. 
A tankönyvek lényegében adatbázisok, amelyet szövegszerkesztő 
programok segítségével, modul rendszerben lehet működtetni. 
Ha egy modul elavul, ki lehet venni. (Közbeszólás: Ez a lé-
nyeg! Erre van szükség!) 
Világosan kell látni a rentabilitás kérdését is: kiadó csak 
a nyereséges nyelvkönyvekre lenne; ezeket profi kiadókkal kell 
megjelentetni, a nyereségből pedig a kis példányszámú anyagok 
előállítását lehet fedezni. Az induláshoz a TEMPUS - program 
mellett a művelődési tárca tankönyvalapjára is számítunk. 
A metodikai elvek kidolgozásánál figyelembe kell venni, hogy 
a "jegyzeteket" adaptálni lehet a szükségleteknek megfelelő-
en. A problémás esetekben lehetőleg ütköztetni kell a külön-
böző véleményeket, ez segítené a tárgyilagosságot. Itt szó 
sincs arról, hogy előírja valaki, hol és mit tanítsanak. Ebben 
mindenki maga dönt. 

Fábián Pál: A választmány bízza meg a szerkesztőbizottságot azzal, hogy 
tájékozódjék a más műhelyekben készülő művekről. 
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Giay Béla: Mi az, amiben ez a tankönyvprogram meg tudja haladni ezeket 
az egyedüli munkákat? 

- rendszerbe szervezi az ismereteket, 
- be tud illeszkedni az oktatási folya-
matba, 

- a kezdettől a szaktárgyi oktatásig elő-
re megtervezett szókincsre épül, 

(a magyarországi tankönyvek, jegyzetek többsége nyelvi, 
stílusbeli, tartalmi okok miatt nem használható) 

- az oktató azt az adatbázist hívja le 
a számítógépről, amire szüksége van 
(akár 10, akár 50 példányban), és ha 
kapcsolódik a rendszerhez egy színes 
fénymásoló és eqv fűzőqép, akkor na-
nvon rövid idő alatt el is készíthető. 

A TEMPUS-pronram lehetővé teszi menfelelő kapacitású qéoek 
vásárlását. 
A számítógépes adatbázissal és szakértői programmal az eqyé-
ni igények jelentős részét ki lehet elégíteni. 
A jegyzetprogram mellett támogatni kell a helyi erőfeszítéseket is. 
Ez a program csak akkor lehet sikeres, ha figyelembe veszi a 
fokozatokat, az eltérő nyelvi és információs szinteket és biz-
tosítja a felhasználás teljes autonómiáját. 

Fábián Pál: Az előzetesen kiadott anyagból ez a számítógépes modul rend-
szer nem tűnt ki azonnal. Most megalapozhatunk valamit, ami 
hosszú távon seqítheti az oktatást. 

Szí i Enikő: Minden jegyzetre terjedjen ki a pályázat, ne legyen megbízás. 
Giay Béla: Néhány esetben a megbízás hatékonyabb lehet, de lehetőleg 

minél több dolgot hagyjunk meg a nemzetközi szerkesztőbizott-
ság kompetenciájában. 

Horváth Mátyás:A tankönyvprogramot a szerkesztésre vonatkozó ismeretekkel 
egészítsük ki. "A magyar nép története" című jegyzet megírá-
sának elsőbbséget kellene adni. 
Naqyon fontos a módszertani jegyzetek elkészítése is. 
Idővel ki lehetne egészíteni a jegyzeteket idegen nyelvű 
anyagokkal is. 

Határozat: A Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társasága választmánya 
a hunqarolóniai tankönyv- és ienvzetorooramot elfonadia 
és támogatja. 
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- A szakmai kérdések megtárgyalására és a koordinálásra 
nemzetközi szerkesztőbizottságot kell létrehozni. 

- A szerkesztőbizottságot főként a HONT választmányának 
tagjaiból kell menalakítani. 

- Az eqyes tankönyvek, jenvzetek menírására pálvázat vanv 
merjbízás alapján kerüljön sor. 

- Kérjük a Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, honv 
pénzügyileg támogassa a program megvalósítását. 

B.Nádor Orsolya: A HONT 1990. évi munkáját az elfogadott munkaterv alap-
ján tekintem át. 

- A hungarológiai tankönyv- és jegyzetprogram véleményezése 
több fórumon megtörtént, így az augusztusi lektori értekez-
leten; valamint személyes konzultációkon, illetve most a 
választmányi ülésen. 

- A hungarológiai nyári egyetem programvázlata elkészült, a 
kollégák megkapták. 

- A választmányi tagok részt vettek 
- a Hungarológiai Tanács 
ülésein, 

- a kiutazó vendégoktatók 
pályázatának elbírálásában 

és az új lektorok felkészíté-
sében. 

- A hungarológiai szimpozion éppen a választmányi üléssel 
envidőben folyik. 

- Megjelent a Hungarolóqiai Hírlevél 1990. 1-2. száma; 
előkészületben van az összevont 1990. 3-4.szám. 

- A társaságot felvették a FIPLV tanjai sorába. Az évi tag-
díj 250 svájci frank. 
A FIPLV 1991. évi pécsi világkongresszusán a hunnarolónia 
külön szekció lesz. Az előkészítést megkezdtük. 

- A társaság kollektív tagja lett az Amerikai Magyartanárok 
Egyesülete. 

- A HONT szekcióinak megalakulása ]991-re halasztódik. 
- A taglétszám 1990. október 18-án 126 fő. Felvételt kér: 26 fő. 
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Hozzászólásck: 
Horváth Mátyás: Nemzeti szervezeteket lehetne alakítani a helyi körül-

ményeknez igazítva (pl. Magyar írástudók Társasága). 
Fonod Zoltán: A Magyar Pedagógusok Szövetsége is partner lehet. 
Giav Béla: Kérdás, ncgy érdemes- e nyitni a közoktatás irányába. Ez eset-

leg szétforgácsolna bennünket, mert akkor például a magyar-
országi magyartanárok irányába is nyitni kellene. Meg kell 
őriznünk a társaság kialakított profilját. 

Horváth Mátyás: Tematikus tervezetet dolgozzunk ki, határozzuk meg azokat 
a területeket, amiket feloolgozhatnánk. Kisebb összejöveteleket 
kellene szerveznünk. 

Giay Béla: Egyetért Horváth Mátyással: a 40-50 fős szakmai konferenciák 
igazán hasznosak. (Fónod Zoltán is egyetért ezzel). 

Horváth Mátyás: Soknak találja a FIPLV részvételi díját. 
Giav Béla: A társaság szeretne támogatást kérni a FIPLV és más konferenciák 

részvételi díjához. 
A következő választmányi ülés 1991. január végén, február 
elején várható. 
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A hungarológia szak tantárgyi követelményei Jyväskylä-ben  
( tervezet ) 

Alapismereti kurzus (összesen 16 tanítási hét) 

I. Magyar nyelvi és nyelvtudományi tanulmányok ( össz. 5-7 hét) 
1. _A l_a sror et ek_ 
- Kezdő magyar nyelvtanfolyam (2 hét) Tankönyv: 

Márk Tamás: Tessék magyarul! I. 
Nyirkos István: Nykyunkarin 

oppikirja. 

- Haladó magyar nyelvtanfolyam (2 hét) Tankönyv: 
Márk Tamás: Tessék magyarul! II. 
Nyirkos István: Unkarin lukemisto 

sanastoineen. 
- A maovar kieités (1 hét) 
2. ^zaba_d£n_vála_S£tható többletkurzusok: (2 hét) 
- A magyar nyelvjárások (1 hét) 

- A magyar nyelv története (teljesíthető könyvvizsgaként is) 
Tankönyv: 
Papp István: Unkarin kielen his-

tória 

II- Tanulmányok a magyar kultúra köréből (össz. 5-7 hét) 
1. _A1 ap_ismeretek_ 
- A magyar népi kultúra (2 hét). (Részben teljesíthető könyvvizsga-
ként, ) Balassa-Ortutay: Ungarische 

Volkskunde 
- Bevezetés a magyar művelődéstörténetbe (1 hét) 
- A magyar irodalom történet alap.jai (2 hét).(Könyvvizsgaként is 

teljesíthető. ) Tankönyv: 
Klaniczay: Unkarin kirjallisuus 

2. Sz^bad£n_v£l£Sztható_többlatj<u£zusokj_ 

- két, egyenként egy hetes kurzus a magyar kultúra különböző terü-
leteiről, pl. zene, képzőművészet. 
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III. Történelem és országismeret (össz. 4. hét) 
- A magyar történelem alapjai ( 2 hét). (Teljesíthető könyv-

vizsgaként is) Tankönyv: 
Sinor: History of Hungary 

- Országismeret (2 hét) 

1. melléklet 
Tantárgyi követelmények 
A hallgatóknak teljesíteniük kell az alapismeretekbe tartozó követelmé-
nyeket (össz. 14 hét), valamint a szabadon választható többletkurzusok 
valamelyikét (magyar nyelv és nyelvtudomány vagy magyar kultúra). 
(Össz. 2 hét). 

1 hét: 1 szemeszter terjedelmű, heti 2 órás előadás. 

A magyar nyelvi és nyelvtudományi tanulmányok kurzusa részben 
teljesíthető úgy is, hogy a hallgató részt vesz a Debreceni Nyári Egye-
tem egyhónapos tanfolyamán. Ez 2 hétnek felel meg. így az illető hallgató 
mentesül a magyar kiejtési kurzus alól, illetve az országismereti kur-
zuson csak 1 hétig kell részt vennie. 
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2. melléklet 
Kiadványtervezet/Hungarológia 
Téma:A kultúra Magyarországa". A magyar kultúra szakértőinek érteke-
zései azon kérdésekről, amelyekben jártasak, ide értve ezek viszonyát 
a finn kultúrához. 

A kötet az 1990 őszén rendezendő előadássorozaton alapul. 

Résztvevők: 

Henri Brooms általánosságban vázolja a magyar kultúra kutatásának állá-
sát, a magyar kultúra fogalmát. 

Erkki Huhtamo a filmművészetben jelentkező modernizmust mutatja be az 
1960-as évektől napjainkig. 

Sole Kalloniemi előadása a magyar zenei életet tárgyalja; az előadó 
érinti magyar irodalmi kapcsolatait is. 

VSinö Kaukonen előadása a népköltészeti kutatásokhoz kapcsolódik. 

Irmeli Kniiviia hosszú ideig magyar kulturális területen működött a 
finn nyelv lektoraként különböző egyetemeken. Témája a romániai és a 
magyarországi magyarság, az iskoláztatás, az oktatás nézőpontjából. 
Hannu Launonen irodalomkutató és fordító, a mai magyar líra poéti-
káját vizsgálja. 

Aarne Laurila többek között a magyar népi kultúra területén szerzett 
jártasságot. 

Maija-Liisa Marton a finn és a magyar színházi életet hasonlítja össze. 
Anna-Maija Raittila előadása a magyar irodalom kérdéseit tárgyalja. 

Viljo Tervonen, a budapesti egyetem első finn lektora, előadásában a 
finn-magyar kulturális érintkezésekkel foglalkozik. 
Matti Vainio, a budapesti egyetem első finn vendégprofesszora a magyar 
zenét és zenetudományt mutatja be. 
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A kiadvány szándéka: képet adni a magyar kultúráról, és összevetni a 
finn kultúrával, egy olyan alap megteremtésére való törekvés, amely-
re aztán részben a hungarológia finnországi oktatási és kutatási mun-
kálatai is építhetnek. A cikkgyűjteményhez Ticmo Lahdelma áttekintése 
csatlakozik a Finnországban megjelent magyar kultúra-felfogásokról. 
Ezzel a cikkgyűjtemény történeti hátteret kap. 

A könyv az Atena Könyvkiadó Rt-vel együttműködésben készül: az ő fel-
adatuk a nyomdai munka és a terjesztés. 
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