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A Barcelonai Katalán-Magyar Kulturális és Baráti 
Egyesület tevékenységéről 

A Barcelonai Katalán-Magyar Kulturális és Baráti Egyesület formális 
megalakításának dátuma 1987. április 23. 
Az Egyesület létrehozói: Brachfeld Latzkó Péter és Brachfeld Montana 
Pedro Joaquin voltak; Jaime Rodrigo de Larrucea egyet, tanáréval az ő 
nevük szerepel mint alapító tagoké a vonatkozó okmányban. 

Az Egyesület megalakítását megelőzően Brachfeld Latzkó Péter számos 
egyéni kezdeményezést tett Barcelonában a magyar kultúra ismertetése és 
terjesztése érdekében. Ezek főként kulturális vonatkozású előadások meg-
szervezéséből, és filmek vetítéséből álltak. A filmek bemutatásában köz-
reműködtek a Madridi Magyar Nagykövetség kulturális attaséi: Juhász 
Péter és Fodor György. Első alkalommal 1983-ban Móricz Zsigmond „Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül"című könyvéből készült film került bemutatásra; 
a következő évben Mikszáth u Kísértet Lublón'című történetén alapuló 
film és 1985-ben Kis József n Hazánk, Magyarország"című filmje. A vetí-
téseket támogatta a nagy presztízsnek örvendő kulturális intézet,a bar-
celonai Ateneo azzal, hogy nagytermét ingyen átengedte. 

Ugyancsak 1985-ben, a Lukács György Centenárium alkalmából szintén az 
Ateneo nagytermében Lukács Ifjúkori Napló-jának Brachfeld L. Péter for-

dításában megjelent spanyol és katalán nyelvű kiadásainak bemutatásakor 
Prof. J. F. Yvars, egyetemi tanár előadást tartott a jeles magyar filo-
zófus személyiségéről és munkájáról. 

1986-ban az ismert és tekintélyes katalán történész és természettudós 
Dr. August Panyella tartott előadást Magyarország eredetéről és őstörténe-
téről. 

Ezeknek az éveknek folyamán Brachfeld L. Péter állandó kapcsolatot 
tartott fenn - habár sajnálatos módon kevés gyakorlati eredménnyel -
az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Hivatallal, a mai magyar irodalom 
spanyol/katalán nyelvű fordítása és kiadása érdekében, - éppúgy mint a 
Hungarofilm-mel, magyar filmek itteni bemutatása érdekében. 
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A Budapesten spanyol nyelven évente hatszor megjelenő Hungria 
című folyóirat kataloniai terjesztése érdekében Csató Tanka Katalin-
nal, a Kodály-módszer népszerűsítése érdekében pedig a Kodály Zoltán 
Zenepedagógiai Intézettel létesített kapcsolatot. 

Ilyen előzmények után került sor a Katalán-Magyar Kulturális és 
Baráti Egyesület hivatalos megalakítására;és annak a Katalán Tartomá-
nyi Kormány jogi osztályánál vezetett nyilvántartási jegyzékbe való 
bejegyzésére, ami előfeltétel volt az egyesületnek mint törvényes jogi 
személynek hivatalos elismeréséhez. 

Alapszabályaink értelmében Egyesületünk céljai közé tartozik: kultu-
rális kapcsolatok és közlekedés létesítése és fejlesztése Katalónia és 
Magyarország között; Magyarország és a magyar kultúra ismeretének ter-
jesztése és előmozdítása Katalóniában, és Katalónia ismeretének előmoz-
dítása Magyarországon; általában minden lehetséges kulturális jellegű 
rendezvény megvalósítása, amely a katalán ás magyar nemzetek közötti 
kapcsolatok és barátság létrehozatalát és előmozdítását szolgálja és 
lehetővé teszi. 

Az egyesület első - alakuló - általános közgyűlésének megtartására 
lL987ipktóber_22-én_ került sor. Az elnöki tisztségre egyhangúan 
Brachfeld Latzkó Pétert, alelnöknek az időközben (1989-ben) sajnálatos 
módon elhunyt Tolnay Gézát, főtitkárnak Pedro Joaquin Brachfeld Mon-
tanat választották. 

Az Egyesület tisztelettjei! elnöke_ Don Jordi Maragall i Noble, aki 
a madridi országgyűlés szenátusában Katalónia szenátora; ismert, nagy 
tekintélynek örvendő katalán író és filozófus, az egyik legismertebb 
századeleji katalán költő Joan Maragall fia, Barcelona jelenlegi pol-
gármesterének Pasqual Maragallnak az édesapja. 

JiszteletteH £l£lräkn£k_ sikerült megnyerni Josep Ma. Gastellet-et, 
aki az Etficions 62, az egyik legjelentősebb katalán könyvkiadó irodal-
mi igazgatója; ennél a kiadónál jelentek meg legnagyobb számban magyar 
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szerzők művei katalán fordításban. 

Egyesületünket, amely elsőként tűzte ki céljául a Magyarország és 
Katalónia közötti kulturális kapcsolatok fejlesztését, kezdettől fog-
va jóakaratú figyelemmel kísérték a katalán értelmiségi, politikai, 
társadalmi körök. 

Egyesületünk aktív és tiszteletbeli tagjainak száma jelenleg meg-
haladja a 200-at; Magyarországon 50 tiszteletbeli taggal számolunk. 
Tagjaink túlnyomó része katalán értelmiségiekből tevődik össze. A 
kezdet nehézségei közt megemlíthetjük elsősorban, hogy a Barcelona'ban 
és Katalániában élő magyarok száma alig éri el a 40-et, vagy 50-et 
(túlnyomó részben olyan házaspárok, amelyeknek csak egyik tagja magyar). 
Ennek a kis számú csoportnak összetétele is rendkívül heterogén: a 
legkülönbözőbb korú személyekből áll, akik a legkülönbözőbb időpontok-
ban hagyták el Magyarországot, - szakmai képzettségük és érdeklődési 
körük is a lehető legkülönbözőbb. Bizonyára erre vezethető vissza, vagy 
ezzel magyarázható, hogy Egyesületünk megalakulásáig az itt élő magyarok 
és magyar származásúak között gyakorlatilag a legcsekélyebb kapcsolat, 
érintkezés, vagy ilyen értelmű kezdeményezés sem létezett. Merjük állí-
tani tehát, hogy tevékenységünk ilyen tekintetben is, éppúgy mint kul-
turális szempontból, úttörőnek és hézagpótlónak tekinthető. Ilyen kö-
rülmények közt még legőszintébb jóakaróink is a legnagyobb szkepticizmus-
sal ítélték meg Egyesületünk megalakítására irányuló szándékainkat és 
törekvéseinket. 

Meg kell említenünk, hogy a következőkben felsorolt kulturális tevé-
kenységekhez a Katalán Tartományi Kormány kulturális osztályától, mind 
az 1989 mind az 1990 évben, bár szerény, de számunkra igen lényeges, 
nélkülözhetetlen anyagi támogatást sikerült biztosítanunk, - talán 
szabad mondani: kiérdemelnünk. 

Az Egyesület rendezvényei: 
1987 október: 

általános alakuló közgyűlés; tiszteletbeli elnökünk 
Jordi Maragall i Noble előadása. 
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1988 február: 
Az addig jelentkezett tagok első összejövetele fehér asztal 
mellett; baráti kapcsolatok létesítése. 

1988 március: 
Főtitkárunk Pedro Joaquin Brachfeld Montana résztvesz a Külföl-
di Magyar Baráti Egyesületek budapesti (az N K I rendezésében 
megtartott) III. összejövetelén. 

1988 április: 
Előadás az Atene o Barcelones-ben, a "Magyar nyelv és civilizáció" 
címmel. Előadó: Dés Mihály. 

1988 május: 
A Barcelonai Bartók Trió hangversenye, az Ateneo nagytermében; 
Kodály Zoltán és Weiner Leó művei. 

1988 június: 
A Hungrfa c. folyóirat katalán ny£l^űj<£l£n£zámának_ bemutatása, 

az Ateneo-ban, Magyarország madridi nagykövete, Budapest polgármes-

tere, a Katalán Tartományi Kormány kulturális tanácsosa, és más 

számos meghívott személyiség részvételével. 

1988 június: 

Árpádházi Jolán (II. Endre leánya, aki I. Jakab Aragónia/Kataló-

nia uralkodójának felesége, aki tehát személyében a XIII. század-

beli,tehát az egyik legrégebbi - magyar-katalán történelmi és 

dinasztikus kapcsolatokat képviseli és egyesíti) sírjának meglá-

togatása, (a Barcelonától kb. 150 km-re fekvő) Vallbona De Les 
Monges nevű kis helységben lévő apácakolostorban, és egy koszorú 
elhelyezése ezen meghitt zarándoklás megemlékezéseként. 

1988 június / július 
Tömegkommunikációs kampány - (sajtó, TV, rádió) - Magyarországra 
vonatkozó általános ismeretek es információk ismertetésével, ri-
portok, interjúk közlése. 
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1988 október: 
Elnökünk Brachfeld Latzkó Péter előadása az Ateneo-ban "Ki volt 
Violante De Hungrí.a (Árpádházi Jolán) ?" címmel. 

1988 november: 
Baráti és tagtársi összejövetel és vacsora. 

1988 december: 
Jancsó Miklós "Szegénylegények" c. filmjének bemutatása a madridi 
nagykövetség közreműködésével. 

1989 február: 
Előadás az Ateneo Barcelones-ben "1818 március 15.-e jelentősége 
Magyarország történelmében" címmel. 
Előadó: Mikes Tünde 

1989 március / április 
Sajtókampány az erdélyi magyar kisebbség helyzetének ismerteté-
se és érdekeik védelme érdekében. 

1989 május: 
A tagtársak vacsorával egybekötött baráti összejövetele. 

1989 május: 
Előadás az Ateneo Barcelones nagytermében: "Katalónia és Magyar-
ország: párhuzamos és történelmi kapcsolatok" címmel. 
Előadó: Ricard de Vargas Golarons, történész, író, űjságíró. 

1989 június: 
Joan Llarch, katalán író, elhunytáig Egyesületünk jó barátja, 
tiszteletére és emlékére tartott összejövetel, számos ismert 
katalán író és értelmiségi részvételével. 

1989 október: 
Diapozitívekkei illusztrált előadás: "Antoni Gaudi és Lechner 
Ödön: két párhuzamos építészeti stílus" címmel. 
Előadó: Joan Bassegoda Novell, egyetemi tanár, a GaudiTanszék 
igazgatója. 
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1989 november: 
Kétnyelvű - katalán-magyar - márvány emléktáblát helyeztünk el 
Violante De Hungría - Árpádházi Jolán sírján, a Vallbona De 
Les Monges-i apácakolostorban. Az aktuson jelen volt a genera-
litatkulturális tanácsosa, valamint a ma dridi m agyar nagykövet-
ség kulturális t anácsosa. Az ünnepségen közreműködött az Orfeo 
Lleidata énekkara. 

1989 december: 
Brachfeld L. Péter előadása a Központi Egyetem Aula Magna-jában 
"Magyarország történelme és kulttirája" címmel. 

1989 december: 
Megjelent Egyesületünk Hírei-nek 1. száma. Az ennek bemutatására 
rendezett ünnepségen jelen volt a generalitatkulturális tanácso-

sa, a madridim agyar nagykövet, és számos katalán kulturális in-
tézmény képviselője. 
Ez alkalommal osztottuk ki és adtuk át a kitüntetetteknek Egyesü-
letünk ez évi díjait, a katalán-magyar kulturális kapcsolatok elő-
mozdítása terén kifejtett tevékenységéért 4 katalán és 1 magyar 
értelmiségi személynek. 
Az ünnepségen közreműködött a Coral Reguitzell énekkara. 

1990 február/ március: 
Hat előadásból álló előadássorozat az Universität Autonoma égisze 
alatt, és az Institut D' Estudis Catalans együttműködésével. 
Az előadók ismert egyetemi tanárok voltak, és a hat előadás témá-
ja a mai vagy a történelmi Magyarország irodalmával, történelmével, 
kultúrájával kapcsolatos kérdések és adatok ismertetésével foglal-
kozott. 

1990 március: 
Egyesületünk választmányi tagja Dr. Kun Tibor előadása: "Magyar-
ország tegnap és ma" címmel, zenei és vetített képes illusztrá-
ciókkal. 
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1990 június: 
A barcelonai Fundaci'ó Enciclopédia Catalana és a budapesti 
Akadémiai Kiadó Vállalat közreműködésével könyvkiállítás meg-
rendezése, melynek témája és célja a Magyarországon idegen nyel-
ven kiadott tudományos könyvek bemutatása. 
Egyidejűleg közreműködtünk a Fundacio Enciclopédia Catalana kia-
dásában megjelent Katalán~Magyar Kéziszótár bemutatásának megren-
dezésében. 

1990 július: 
Megjelent Egyesületünk Hírei-nek 2. száma, bővített tartalommal 
és minőségileg jelentősen nívósabb kiállításban. 

1990 július: 
Ez évben második alkalommal szereztünk egyik tagtá is unk számára ösz-
töndíjat - az N K I közreműködésével - a Debreceni KLTE 
által rendezett 4 hetes Nyári Egyetemen való részvételre, -
amelynek célja a magyar nyelv, irodalom és történelem ismertetése. 

1990 augusztus: 
Az ez idő szerint folyamatban lévő tervek közül a következőket kí-
vánjuk megemlíteni, amelyeknek megvalósítása ez év őszére van elő-
irányozva: 
Az Universität Autonoma keretén belül egy a magyar nyelv ismerteté-
sére irányuló egyetemi tanfolyam. 
Ennek előadója és lektora: Dr. Mikes Tünde 
A Barcelonai Központi Egyetem és a Budapesti ELTE Középkori Tör-
ténelmi Tanszékeinek együttműködésével, 1990 november folyamán, 
egy 6 előadásból álló előadássorozat, Mátyás Király halálának 
500. évfordulója alkalmából. 
Ennek az előadássorozatnak előkészítését és megszervezését szin-
tén Dr. Mikes Tünde, tagtársunk és választmányunk tagja vállalta 
és viszi sikeresen előre. Magyar részről igen kiváló személyisé-
gek közreműködésére sikerült ígéretet biztosítani. 
Ugyancsak még ez év folyamán tervezzük - és reméljük megvalósítani -
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Dr. Brachfeld Olivér: "Árpádházi Jolán"-ról írt könyvének katalán 
nyelvű kiadását. Az Akadémiai Kiadó közreműködésével és segítségé-
vel reményünk van ennek a könyvnek magyar, esetleg magyar-spa-
nyol-katalán nyelvű kiadására. 
Szeretnénk Budapesten "Katalónia Barátai" elnevezéssel Egyesületet 

létesíteni, amelyben reméljük összehozni a katalán nép, nyelv, iroda-
lom és kultúra Magyarországi barátait. 

Barcelonában felvettük a kapcsolatot az 1992. évi olimpiai i átékok 
megszervezésének előkészítésével foglalkozó bizottsággal, a Coob 92-
vel, azzal a célkitűzéssel, hogy a Barcelonát meglátogató magyar csopor-
tokkal és küldöttségekkel érintkezést tudjunk fenntartani. 

Eltekintünk tőle, hogy további terveket, melyek megvalósítása sze-
repel célkitűzéseink között, felsoroljunk, hogy ez az összefoglalás ne 
nyúljon még hosszabbra. 

Nem akarjuk elmulasztani, hogy köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akiktől törekvéseinkben bátorításban, erkölcsi támogatásban és el-
ismerésben is, részünk volt. Reméljük, hogy mostani személyes látogatá-
sunk eredményeként sikerülni fog a lehető legnagyobb számú további ma-
gyarországi hivatalos és magán jellegű kulturális intézmény és személy 
érdeklődését felkelteni és közreműködését, támogatását biztosítani, a 
katalán - magyar kulturális kapcsolatok további fejlesztésére irányuló 
munkálkodásunk és törekvéseink irányában. 

Barcelona / Budapest - 1990 augusztus 
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Finnugor Tanszék a moszkvai egyetemen 

A moszkvai Lomonoszov Egyetem Bölcsészkarán ebben a tanévben meg-
alakult a Finnugor Tanszék, amely Tartu és Leningrád után immár a har-
madik a Szovjetunióban. A tanszék létrejötte, a speciális tanterv ki-
dolgozása, az óraszámok megemelése lehetővé teszi: 

- elméleti szakemberek képzését, a szakmai utánpótlás biztosítását, 
amelyre nagyobb szükség nem volt, mint napjainkban; 

- az elméletileg megalapozottabb magyar 573^03 ill. finn szakos kép-
zést; 

- olyan finnugor nyelvek oktatását, amelyekre eddig soha nem kerül-
hetett sor; 

- a szervezett keretek közötti kapcsolattartást és a kölcsönös elő-
nyökkel járó együttműködést a finnugor egyetemekkel /a mordvin, a 
komi, a mari és az udmurt egyetemekkel/, továbbá a már említett 
szovjetunióbeli finnugor tanszékekkel, valamint a világ összes 
finnugor tanszékével is. 

A köztársaságok állami egyetemein a flnnugrisztika oktatásának a he-
lye , súlya, célja alapjaiban különbözik attól,amit mi a moszkvai egye-
temen szeretnénk csinálni /pl. ott anyanyelvűek a hallgatók, tehát a 
finnugrisztika csak kiegészítő tantárgy, a hangsúly az anyanyelven van/. 

A moszkvai finnugor szak tantervében a következő tantárgycsoportok 
szerepelnek, eltekintve az általános kötelező tantárgyakról: 

A hallgató választhat: a főnyelve vagy a magyar vagy a finn. A fő-
nyelv heti óraszáma az első három félévben 10-10 óra, később 8 óra. 
Ehhez minden félévben különféle történeti és leíró nyelvészeti előadá-
sok, szemináriumok járulnak. 

A főnyelv mellett két finnugor vagy szamojéd nyelvet is kötelező 
tanulmányozni. 
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A hallgató már másodéves korában megkezdheti a szakosodást a főnyelv nyelvé-
szetére vagy irodalmára. Ettől függetlenül mindenkinek kötelező hallgat-
ni a magyar vagy a finn országismereti, történelmi stb. előadásokat, ill. 
a "Bevezetés a fgr. összehasonlító nyelvészetbe" c. tárgyat. 

A tanterv kidolgozása során igyekeztünk tekintettel lenni a kor kö-
vetelményeire, valamint a moszkvai egyetem hagyományaira. Ily módon be-
került a tantervbe a számítógépes nyelvészet is /az ún. "Informatika"/: 
A Lomonoszov Egyetem számítógép-központjában jelentős mennyiségű szelkup 
szöveget tárolnak és a közeljövőben magyar és finn anyaggal is bővül a 
készlet. A hallgatóknak tehát módjukban áll, sőt köteleségük megtanulni 
az ilyenfajta nyelvészet alapjait. Az Orosz Nyelv Intézete által kidol-
gozott program segítségével lexikográfiái és nyelvtudományi kutatásokat 
végezhetnek hallgatóink pl. a magyar nyelvű anyaggal. 

A képzési idő 5 év, de most másodévvel indulunk. Jelenlegi hallgatóink 
mind moszkvaiak, de reméljük, hogy idővel tanulnak nálunk olyan finnugor 
anyanyelvű hallgatók is, akiket finnugor köztársasági egyetemek választa-
nak ki és küldenek hozzánk teljes képzésre. Úgy gondoljuk, hogy ez mind-
két fél számára hasznos lehet. 

Idővel szeretnénk elérni azt is, hogy a moszkvai egyetem finnugor 
tanszékén finnugrisztikából tudományos fokozatot lehessen szerezni. 

Antonyina Guszkova 

72 



hungarológiai hírlevél • 

A Magyar Történészek II. Tudományos Találkozója 

Az 1990. augusztus 21-24. között megrendezett második történészta-
lálkozó voltaképpen az első igazi nagy összejövetelét jelentette a hazai 
és külföldi magyar történészeknek, hiszen a négy évvel ezelőtti első 
ilyen rendezvényen Nyugatról sokan még nem akartak, Erdélyből pedig 
nem tudtak résztvenni. A találkozó keretei közt megrendezett tudományos 
konferenciák és kiegészítő program meghirdetett témái - Mátyás király 
uralkodásának történeti kérdései, illetve az 1956. évi magyar forradalom 
értékelése, valamint a szomszéd országi magyar kisebbségi történetírás hely-
zete - örvendetesen nagy számű külföldi és hazai szakember érdeklődését 
keltették fel. Ez az érdeklődés nan csupái a konferencián résztvevők szá-
mában, hanem az előadásokat követő vitákban is tükröződött. 

A Mátyás királlyal foglalkozó másfél nap alatt bebizonyosodott, hogy a 
hazai mediavisztika a jövőben nagyobb mértékben támaszkodhat a nyugati és 
szomszédországi magyar történészek segítségére. Kiváló hazai és külföldi 
előadókat sikerült megnyernünk, akik sokoldalúan világították meg nagy 
uralkodónk korának problémáit. Jóllehet az erdélyi középkorkutatók közül 
Mátyás-szakértő történészek nem voltak jelen, Demény Lajos /Bukarest/ hozzá-
szólása, vagy Rókay Péter /Újvidék/ és Hegedűs Antal /Újvidék/ korreferátu-
mai azt jelezték, hogy a nyugati magyar szakemberek, a konferencián elő-
adást tartó Held József és Domonkos László mellett a szomszéd országokban 
élők aktív közreműködésére a jövőben fokozott mértékben számíthatunk. 

Mátyás kül- és belpolitikájának, valamint művészetpártoló tevékenységé-
nek európai összefüggései mind az előadásokban, mind pedig a korreferátumok-
ban és hozzászólásokban jól érzékelhetően alkalmat adtak arra, hogy a sok-
felől érkező magyar történészek kidomborítsák a magyar történelem nemzetkö-
zi beágyazottságát, rámutassanak annak fontosságára, hogy a szomszéd népi 
kapcsolatok és a szélesebb európai szálak, párhuzamok figyelembevétele a 
nemzeti történetírás számára is nélkülözhetetlen. Ez a felismerés a Talál-
kozó létjogosultságának egyik igen fontos szakmai bizonyítékát jelenti. 

Az 1956-os forradalom történeti kérdéseinek megvitatásának napirendre 
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tűzésével kapcsolatosan felmerült kételyekre, kérdőjelekre a tanácskozás 
ideje alatt alighanem minoenki megnyugtató választ kapott. Szükség volt 
ennek a témának a megtárgyalására, mégpedig legalább három ckDól is. Min-
denekelőtt azért, mert már az 1986. évi első ilyen találkozón többen joggal 
kifogásolták, miért nem szerepelt ez a téma a tanácskozás programjában. 
Másodszor azért, mert 1956 eddig elsősorban Nyugaton volt igazán kutatható, 
s ilymódon először nyílt alkalom arra, hogy szervezett keretek közt a kinti 
és itthoni szakemberek együtt tárgyalják meg a legfontosabb kérdéseket. 
Harmadsorban a napjainkban induló hazai kutatási programokról, forrásfel-
táró munKákról első kézből szerezhettek tudomást a nyugati és kisebbségi 
magyar történészek, ami remélhetően a köztük kialakuló együttműködést is 
ösztönözheti. 

A felkért hazai és külföldi előadók, korreferensek színvonalas felszó-
lalásokban vázolták 1956 belső és külső fejlődésképét, illetve a forradalom 
historiográfiai problémáit. Király Béla, Molnár Miklós, Gosztonyi Péter, 
Deák István előadásai, valamint Kovrig Bencze, Varga László, Rainer M. 
János, Hajdú Tibor és mások korreferátumai bőséges információt nyújtottak, 
és számos vitakérdést vetettek fel. 

Fontos eseménye volt a Találkozónak a Magyar Történészek Világszövetségé-
nek megalakulása. Az alapszabály-tervezet vitájában elhangzott észrevételek-
nek, javaslatoknak a választmány igyekszik majd megfelelni, de ehhez tagdí-
jakon túl valószínűleg állandó támogatásra is szükség lesz. A választmány 
ezévi legfontosabb feladata egy sokszorosított hírlevél összeállítása, amely-
ben a szövetség céljait, gyakorlati terveit és tennivalóit szeretné közölni 
a világban élő magyar történészekkel. 

A Találkozó zárónapján rendeztük meg "A kisebbségi magyar történetírás 
helyzete és feladatai" cimű kerekasztal-beszélgetést, amelyen a vártnál 
jóval nagyobb érdeklődés mellett először sikerült az öt szomszéd országban 
élő magyar történészek számára közös fórumot teremtenünk. 
Az elhangzott előadások és hozzászólások alapján meglehetősen vigasztalan 
kép kerekedett ki a magyar történetíráslehetőségeiről, az utánpótlással, a 
történelemtanítással kapcsolatos kérdésekről. 
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Lektori tanácskozás 

Budapest, 1990. augusztus 24. 

A külföldön tanító magyar lektorok és vendégtanárok éves értekezle-
tét a Nemzetközi Hungarológiai Központ hagyományosan minden év augusztusá-
nak utolsó hetében rendezi. 

Az idei értekezleten Entz Géza, a Miniszterelnöki Hivatal politikai 
államtitkára ismertette az új magyar kormány kulturális külpolitikájának 
meghatározó összetevőit. Hangsúlyoia Magyarország felelősségét a Kárpát-
medencében és az azon kívül élő magyarság iránt, valamint ezzel összefüg-
gésben kiemelte, hogy a kormányzat a hungarológia oktatását stratégiai kér-
désként kezeli. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Magyarország-kép 
alakításának hazai és külföldi módjaival egy kormányülésen is foglalkozni 
kívánnak. 

Giay Béla, a Nemzetközi Hungarológiai Központ igazgatója az önálló-
sult intézmény első évéről, s a hungarológiai oktatás konjunkturális hely-
zetéről beszélt. Kiemelte, hogy évente legalább egy-két új oktatóhely léte-
sül, s a régi, valamint az újonnan alakuló tanszékek, lektorátusok munka-
társai mind szorosabb kapcsolatot alakítanak ki a központtal. Az intézményt 
igen sokféle tevékenységi forma jellemzi: a nemzetközi és a hazai rokon te-
rületeken működő intézményekkel való kapcsolatépítésen kívül folytatódott 
a könyv- és folyóiratkiadási tevékenység, beindultak az oktatáskutatási 
programok. A firenzei és a párizsi egyetem bölcsészhallgatói számára szer-
vezett intenzív nyelvtanfolyamokkal elkezdődött a nyelvoktatás is. A lek-
tori pályázatok elbírálására új rendszer alakult ki: a javaslattételre 
hungarológiai szakértői bizottságot hívott össze az NHK, amelyben a M űve-
lődési Minisztérium munkatársain kívül részt vesznek a Hungarológiai Ta-
nács, a Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társasága, a Magyarok Világszövet-
sége, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság és a Miniszterelnöki Hivatal 
képviselői. 

A vendégoktatók megvitatták a kézhez kapott "Hungarológiai tankönyv-
és jegyzetkiadási program" tervezetét. Többen hangsúlyozták egyrészt azt, 
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hogy ez a legilletékesebb fórum a program-tervezet megvitatására, más-
részt azt, hogy égetően szükség van a korszerű magyar nyelvkönyvekre és 
egyéb tankönyvekre, szöveggyűjteményekre is, tehát a továbbiakban is tá-
mogatják ennek megvalósítását. 

Az értekezlet legtöbb vitát hozó része ezúttal is, mint minden év-
ben a lektorok illetménykiegészítésének kérdése volt. Sokan év közben a 
fogadó ország létminimuma alá kerültek azért, mert az NHK nem kapta meg 
időben az illetménykiegészítés pénzügyi fedezetét. 

Első ízben került sor "A magyar nyelv és kultúra oktatásáért" emlék-
plakett átadására, amelyet az NHK Derne Lászlónak, Fábián Pálnak, Hubay 
Miklósnak , Keresztury Dezsőnek, Klaniczai Tibornak és Köpeczi Bélának 
ítélt oda sok évtizedes hungarológusi munkásságuk elismeréseként. A 
plakettet Manherz Károly, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium állam-
titkára adta át a megjelent tudósoknak. A többéves szolgálatról hazatérő 
lektorok és vendégtanárok (Bárdos Jenő, Csepregi Márta, Fülei-Szántó Endre, 
Szűcs József, Zirkuli Péter és Zaicz Gábor) munkáját a központ vezetősége 
könyvajándékkal köszönte meg. 

A nemzetiségi területek magyar tanszékein és lektorátusain tanító 
vendégoktatók egy későbbi időpontban számoltak be munkájukról és életkö-
rülményeikről a Miniszterelnöki Hivatal munkatársainak. 
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5zárhegy 

"Irodalmi tábor" színhelye volt a festői szépségű gyergyői falu, 
Szárhegy 1990. július 1. és 28. között. Magyarországról érkezett egye-
temisták, fiatal tanárok és kutatók tartottak előadásokat erdélyi kö-
zépiskolásoknak, elsősorban magyar irodalomból és történelemből. Egy-
egy óra erejéig olyan neves irodalmárok, társadalomtudósok is vállal-
ták a fárasztó utat, mint pl. .Radnóti 5ándor és Schlett István. 

A tábor megszervezését a magyar Művelődési Minisztérium, az ELTE és 
a helyi RMDSZ anyagi segítsége tette lehetővé /útiköltség, szállás, ét-
kezés, helyiség, stb./. A Nemzetközi Hungarológiai Központ több ezer 
Ft értékű könyvajándékkal járult hozzá a tábor sikeréhez. /Nota bene: 
a szalmaláng-életű könyvadományozói lelkesültség elkerülte a Székely-
földet. Az ottani líceumok könyvtárai olykor a legelemibb igényeket sem 
tudják kielégíteni. Épp ezért az NHK vállalja, hogy ezen a téren - lehe-
tőség szerint - megpróbálja pótolni a hiányokat./ 

A Központot az intézet munkatársa, Bundula István képviselte, aki a 
reformkori Magyarországról, valamint Vörösmarty Mihály, Krúdy Gyula és 
Márai Sándor művészetéről tartott előadásokat. 

A hangulatot - amelyet mindenekelőtt a kolozsvári, a mezőségi, a szi-
lágysági, a székelyföldi gyerekek elementáris érdeklődése és megismerni-
akarása határozott meg - szavakban lehetetlen visszaadni. Mindenesetre az 
itthonról érkezetteket e pár hét meggyőzte arról, hogy nem szabad várni 
addig, amíg az állami szférában normalizálódik a magyar-román viszony. 
Az erdélyi magyar művelődés helyzete katasztrofális - minden kínálkozó 
alkalmat meg kell tehát ragadnunk /akár intézményi szinten, akár magán-
emberként/ az ottani kultúra megőrzésére. 
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Örvendetesen növekszik az ankarai magyar tanszék érdeklődése a magyar-
országi továbbképzési lehetőségek iránt. Jelenleg két volt hallgatójuk 
készül doktori disszertációja megírására hazánkban. Naciye Göngürmüs 
nyelvészeti tanulmányokat folytat az MTA Nyelvtudományi Intézetében, az 
irodalomtörténettel foglalkozó Ismail Dogan pedig az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem posztgraduális képzésében vesz részt. 
Tudományos minősítésük megszerzését mind az isztambuli magyar tanszék 
megalapításának terve, mind az ankarai tanszék tudományos utánpótlási 
gondjai nagyon időszerűvé teszik. 

X 
Az ungvári Hungarológiai Központ tavaly májusi nemzetközi konferenciáján 
alakult meg a 35 tagú szovjet Hungarológiai Tanács, Petro Lizanec 
professzor elnökletével. A Tanácse? év szeptember 28-án, Ungváron tar-
totta második ülését. Az ülésre magyar szakemberek nem kaptak meghívást, 
bár Ferenczy Béni Petőfi szobrának szeptember 29-iki ungvári megnyitó-
jára népes magyar delegáció utazott Kárpátaljára. 

X 
Az Ukrajna és Magyarország között tavaly megkötött kulturális meg-
állapodás értelmében ez évben először jöhettek az Ungvári Állami Egye-
tem magyar szakos hallgatói magyarországi részképzésre. A 11 harmad-
éves hallgató, és kísérőjük Gortvai Erzsébet egyetemi docens költsége-
it teljes egészében a magyar állam vállalta. A részképzés programját az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara szervezte meg. 
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