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Beszámolók 

Die Entwicklung der einzélnen Tátigsbereiche 

Zentrum für Hungarologie - Hamburg 

In der Gründungskonzeption des Zentrums für Hungarologie sind fünf 
grope Aufgabenbereiche vorgesehen: Dokumentation, Information, Koordination, 
Lehre und Forschung. Die Entwicklung in diesen fünf Bereichen wird im 
folgenden dargestellt: 

Dokumentation 

Der Berichtszeitraum stand weiterhin im Zeichen eines erheblichen Ausbaus 
und thematischen Strukturwandels der hungarologischen Bibliothek, die 
unter weitgehender Beachtung der dortingen Systematik einen integrierten 
Bestandteil der Bibliothek des Finnisch-Ugrischen Seminars bildet. Es 
wurden etwa 1.200 durch Schenkung erhaltene oder aus eigenen Mitteln 
erworbene Monographien bibliothekarisch bearbeitet. Weitere ca. 300 
Bánde sind bereits beschafft, aber nochnicht bearbeitet worden. 
Dank der von der Universitat bereitgestellten Sondermittel in Höhe von 
7.000 DM konnte eine priváté hungarologische Bibliothek angekauft werden, 
deren ca. 700 Bánde vor allém die in den sechzinger, siebziger und 
achtziger Jahren in Ungarn erschienene Belletristik, politische und 
geschichtwissenschaftliche Literatur umfapt. Die Zahl der wissenschaftlichen, 
populárwissenschaftlichen, kulturell-literarischen und politischen Zeit-
schriften und Zeitungen hat sich erneut erheblich vergröpert. Ein 
Bestandsverzeichnis ist beigefügt, ebenso eine quantitative Übersicht 
über den Bestand der hungarologischen Bibliothek. 

Aufer durch Schenkung aus Ungarn und Erwerb aus eigenen Mitteln sind 
zahlreiche Publikationen auch durch direkten Kontakt mit einzelnen 
Bibliotheken, wissenschaftlichen Instituten, Verlagen und Einzelpersonen 
erworben worden. Solche regelmapigen Kontakté bestehen u.a. mit der 
Országos Széchényi Könyvtár, dem Nemzetközi Hungarológiai Központ, der 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára, der Ország-
gyűlési Könyvtár, der Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, dem MTA 
Regionális Kutatások Központja, dem MTA Irodalomtörténeti Intézet. 
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Auf ungarischer Seite konnten bisher noch nicht die optimalen 
Organisationsstrukturen geschaffen und erprobt werden, die in dertage ge-
wesen waren, die vom Zentrum für Hungarologie geáuperten Wünsche 
kontinuierlich zu bearbeiten und entsprechend den finanziellen 
Möglichkeiten zu befriedigen. Folge davon sind in Hamburg eine erschwerte 
Übersicht über die Bestellvorgánge, eine sehr stopweise Belieferung, 
die das Zentrum vor erhebliche Arbeitskapazitatsprobleme stellt, sowie 
eine zunehmende Umstellung der Beschaffung aus eigenen finanziellen 
Mitteln. 
Die noch nich vorhandene EDV verhindert z.Zt. auch eine dokumentarische 
Bearbeitung der Zeitschriften, Zeitungen und Sammelbande. Allerdings hat 
sich diese Aufgahe als nicht mehr so vordringlich erwiesen, da inzwischen 
von ungarischen Stellen entsprechende Dokumentationssysteme angeboten 
werden. Beginnend mit Januar 1990 hat das Zentrum für Hungarologie das 
von der Országgyűlési Könyvtár erarbeitete PRESSDOK-Dokumentationssystem 
abonniert ( jáhrliche Kosten: ca. 20.000 Ft. ), das weite thematische 
Bereiche der Politik und Sozialwissenschaften ahdpckt. 
Es mup Liberlegt werden, inwieweit derartige Dokumentationssysteme auch 
für andere Disziplinen, so z.B. Linguistik, Literaturwissenschaft, 
Geographie erarbeitet bzw. beschafft werden können. 
Arbeiten zur bibliographischen Erschlief3ung von Teilgebieten der Hunga-
rologie werden von den Wissenschaftlern des Finnisch-Ugrischen Seminars 
im Rahmen ihrer Forschungstatigkeiten fortgeführt und sollen nach einer 
Einarbeitungsphase der neuen Bibliothekarin intensiviert werden. 

Information 

Auf Grund mangelnder Arbeitskapazitaten, insbesondere auch Schreib-
kapazitaten sowie bisher nicht vorhandener finanzieller Grundlagen konnten 
solche wlinschenswerte Projekte wie Bücherund Zeitschriftenschau, Jahrbuch 
und Monographienreihe immer noch nicht in Angriff genommen werden. 
Informationstátigkeit wurde geleistet u.a. durch aktive Teilnahme an 
Tagungen, Vortragsveranstaltungen, durch Beantwortung zahlreicher schrift-
licher und mündlicher Anfragen und durch Mitarbeit an Projekten anderer 
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Institutionen. 
Mitarbeiter des Finnisch-Ungrischen Seminars habén im Berichts-
zeitraum - wie aus der beigefligten Liste hervorgeht - an zahlreichen 
Tagungen teilgenommen und dort nicht nur ihre eigenen Forschungsergebnisse 
und Kenntnisse über Ungarn weitergegeben, sondern auch Liber das Zentrum 
fLir Hungarologie berichtet. 
Schriftliche und mündliche Anfragen werden von Schülern, Studierenden, 
Wissenschaftlern, Personen und Institutionen des öffentlichen Lebens, der 
Medien und der Wirtschaft an das Zentrum für Hungarologie gerichtet, eine 
Statistik wird nicht gefiihrt. In den Anfragen Spiegelt sich deutlich 
das wachsende Interesse an den Reformprozessen und der wirtschaftlichen 
Entwicklung in Ungarn wider. Das Zentrum für Hungarologie hat an der 
inhaltlichen Vorbereitung mehrerer Studienreisen mitgewirkt. Als eine neue, 
im Umfang deutlich zunehmende und das Zentrum bisweilen stark belastende 
Aufgabe hat sich die Betreuung von ungarischen Studierenden und 
Wissenschaftlern, die in Hamburg studieren bzw. arbeiten, gestellt. 

Koordination und öffentliche Aktivitaten 

Für eine erfolgreiche Koordination hungarologischer Aktivitaten in 
Forschung und Lehre ist die Herstellung von Kontaktén zu den betroffenen 
Wissenschaftlern und Institutionen eine unabdingbare Voraussetzung. 
Deshalb wurden im Berichtszeitraum bestehende Kontakté intensiviert und 
neue angebahnt. Dies geschah teils auf schriftlichem Wege, teils durch 
persönliche Besuche. 
Die Kontakté zu den Hungarologie-Zentren, insbesondere in Paris und 
Groningen, sowie zu den einschlágigen hungarologischen Einrichtungen in 
Ungarn wie Hungarológiai Tanács, Nemzetközi Hungarológiai Központ, Magyar-
ságkutató Intézet, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság und Hungarológus 
Oktatók Nemzetközi Társasága wurden fortgeführt und intensiviert. Die 
auf persönlichen wissenschaftlichen Interessen basierenden Kontakté der 
Mitarbeiter des Zentrums für Hungarologie zu wissenschaftlichen Einricht-
ungen in Ungarn wurden weiterhin ausgebaut. Entsprechendes gilt für die 
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Kontakté innerhalb der Bundesrepublik Oeutschland. Eine gezielte Aktion 
zur Kontaktaufnahme mit allén Wissenschaftlern, die in der Bundesrepublik 
über ungarische Themen arbeiten, ist irnmer noch nicht erfolgt, allerdings 
wird dieser Personenkreis regelmápig zu den Veranstaltungen des Zentrums 
für Hungarologie eingeladen. 

üas Zentrum für Hungarologie ist Mitglied der Deutsch-Ungarischen 
Gesellschaft, der Wissenschaftliche Sekretar wurde zwischenzeitlich zum 
stellvertretenden Vorsitzenden dieser Gesellschaft gewáhlt. Es werden 
Anstrengungen unternommen, diese bisher eher régiónál in Baden-Württemberg 
verankerte Gesellschaft in eine überregionale Gesellschaft umzuformen. Es 
besteht die berechtigte Hoffnung, dap sich Aktivitaten und Profil von 
Gesellschaft und Zentrum in positiver Weise ergánzen. 
•ie Kontakté zu den verschiedenen politischen Stiftungen sind eher loser 
Art, "was in erster Linie daraus resultiert, dap die Stiftungen ihre 
Programme selbst gestalten wollen und deren zwischenzeitlich in Budapest 
eingerichtete Büros den Schwerpunkt ihrer Tatigkeit auf den politischen 
Sektor gelegt habén. Sehr erfreulich hat sich die Kooperation mit der 
Südosteuropa- Gesellschaft entwickelt. Das Zentrum für Hungarologie nimmt 
aktiv an der Tatigkeit der Hamburger Zweigstelle der Südosteuropa-
Gessellschaft teil und hat mit ihr zusammen eine Vortragsveranstaltung 
von Prof. Dr. Iván T. Berend am 05.07.1990 durchgeführt. Auch die 
diesjáhrige Tagung des Wissenschaftlichen Beirats und das damit verbundene 
Symposium wird zu einem erheblichen Teil von der Südosteuropa-Gesellschaft 
finanziert. 

Im Vordergrund der Koordinationsbemühungen und der öffentlichen Aktivitaten 
des Zentrums für Hungarologie standén im Berichtszeitraum vier Ereignisse: 
( 1 ) Durchführung der Kolloquien "Stand der Hungarologie in Ungarn" 

und "Ungarisch-Sprachlehrbücher für den Gebrauch an deutschsprachigen 
Hochschulen" am 18./19.09.1990 in Budapest. 

( 2 ) Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen anláplich des 
10-jahrigen Bestehens der Partnerschaft zwischen der Universitat 
Hamburg und der Eötvös Loránd Universitat Budapest. 
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( 3 ) Kooperation mit dem Fachgebiet Hungarologie in der Humboldt-
Universitát, (Ost-) Berlin. 

( 4 ) Teilnahme am Colloque Europeen des Centres de Hungarologie 
in Paris. 

ad ( 1 ): In Verbindung mit der letztjáhrigen Tagung des Wissen-
schaftlichen Beirats des Zentrums für Hungarologie in Budapest wurden 
zwei gut besuchte, auf reges Interesse stofende Kolloquien veranstaltet, 
die von den ungarischen Partnern des Zentrums im Kultusministerium und 
in der Eötvös Loránd Universitat vorbereitet worden waren. Im Kolloquium 
"Stand der Hungarologie in Ungarn" wurde in sieben Referaten führender 
ungarischer Fachvertreter der gegenwártige Stand verschiedener hungaro-
logischer Disziplinen (Ungarische Philologie, Finnougristik, Literatur-
wissenschaft, Geographie, Universalgeschichte, Ungarische Geschichte, 
Kunstgeschichte) in Ungarn erörtert. Die Tagungsteilnehmer erhielten in 
diesen Referaten einen umfassenden Überblick über die derzeitigen Orga-
nisationsstrukturen, Forschungsschwerpunkte, Entwicklungsprobleme und 
- tendenzen. Das zweite Kolloquium behandelte die Problematik der 
Ungarisch-Sprachlehrbücher für den Gebrauch an deutschsprachigen Hoch-
schulen. In acht Vortragen wurden die schon seit langem als unbefriedigend 
empfundenen Lehrbücher für die ungarische Sprache unter unterschiedlichen 
Aspekten analysiert, zahlreiche aus der Praxis des Sprachunterrichts 
gewonnene Erfahrungen zur Vermeidung von konzeptionellen Fehlern diskutiert 
sowie Vorschlage für eine Neugestaltung von Lehrbüchern und Grammatiken 
unterbreitet. Die beabsichtigte Veröffentlichung der Referate beider 
Kolloquien konnte mangels Schreibkapazitat im Zentrum für Hungarologie 
bisher leider noch nicht realisiert werden. 
ad ( 2 ): Mit zwei grogén Veranstaltungen, am 05./06.01.1990 in Budapest 
und am 15.-17.01.1990 in Hamburg, sowie mit der Vorlage eines umfang-
reichen Rechenschaftsberichtes wurde das 10-jáhrige Bestehen der 
Partnerschaft zwischen der Universitat Hamburg und der Eötvös Loránd 
Universitát Budapest feierlich begangen. Das Zentrum für Hungarologie war 
auf Hamburger Seite an der Vorbereitung und Durchführung gemeinsam mit 
Herrn Timmann von der Universitátsverwaltung federführend beteiligt. 
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Als wichtigste, im Rechenschaftsbericht im einzelnen dargelegte Oaten 
der 10-jáhrigen wissenschaftlichen Zusammenarbeit lassen sich festhalten: 
- 18 Disziplinen waren beteiligt, 
- 164 Besuche Hamburger Wissenschaftler (innen) in Budapest und 

120 Besuche Budapester Wissenschaftler (innen) in Hamburg 
fanden statt, 

- 282 wissenschaftliche Vortráge wurden gehalten, u.a. auf 25 gemeinsamen 
Kolloquien, mehrfach im Rahmen von Kulturtagen der Bundesrepublik 
Deutschland in Ungarn, 

- 92 Publikationen sind aus >der Partnerschaft hervorgegangen oder wurden 
durch sie gefördert, 

- 3 Dissertationen und 4 andere akademische Abschluparbeiten sind 
entstanden. 

In Budapest habén die Mitglieder der Hamburger Delegation über Inhalte 
und Ertrag der Zusammenarbeit in ihren jeweiligen Fachgebieten berichtet. 
So referierten Prof. Dr. Veenker über "Ergebnisse im Bereich der 
Finnougristik/Uralistik sowie der Paláosibiristik" und Dr. H. Fischer 
über "Forschungen zur Landeskunde Ungarns". Daneben wurde in Budapest 
eine Informationsausstellung Liber die Universitát Hamburg gezeigt, deren 
ungarischsprachige Begleittexte vom Zentrum fiir Hungarologie erstellt 
worden waren. In Hamburg hielten die ungarischen Delegationsmitglieder 
wissenschaftliche Fachvortráge. Im Zentrum für Hungarologie bzw. im 
Finnisch-Ugrischen Seminar wurde in diesem Rahmen das Kolloquium 
"Stadtgeographische Skizzen von Budapest" mit Referaten von Prof. Dr. A. 
Székely, Prof. Dr. B. Sárfalvi und Dr. G. Csanádi durchgeführt sowie von 
Dr. J. Pusztay ein Vortrag über "Forshungen in Ungarn über die Sprachen 
Sibiriens" gehalten. Auf besonders grofes öffentliches Interesse stiep 
die gemeinsam mit der Katholischen Akademie Hamburg durchgeführte 
Diskussionsveranstaltung "Der Reformprozef in Ungarn - Politische, 
gesellschaftliche, wirtschaftliche Entwicklungen in der jüngsten Zeit", 
auf der sich von ungarischer Seite Prof. Dr. F. Mádl, Prof. Dr. L. Sólyom, 
Prof. Dr. L. Vékás, Dr. G. Erdódy, Prof. Dr. T. Nagy, Dr. D. Némedi, 
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Dr. I. Schlett, Dr. M. Szabó, Prof. Dr. Gy. Vargyai den zahlreichen 
Frígen der Hamburger Bürger stellten und deren Moderation in den 
Hánden von Dr. H. Fischer lag. Bei all diesen Veranstaltungen wurde 
die besondere wissenschaftliche und wissenschaftspolitische Bedeutung, 
die das Zentrum für Hungarologie und das Finnisch-Ugrische Seminar in 
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Universitáten einnehmen, 
mehrfach hervorgehoben. 
ad ( 3 ): Die bereits vor der Wende in der DDR bestehenden Kontakté 
zu Wissenschaftler (innen) des Fachgebietes Hungarologie der Humboldt-
Universitát (Ost-) Berlin wurden sofort nach Öffnung der Grenze intensiviert. 
Vom 07.-09.03.1990 hielten sich Prof. Veenker, Dr. Fischer und Frau K. 
Höpp M.A. in Ost-Berlin auf, um mit den Mitarbeitern des Fachgebietes 
Hungarologie, mit der Forschungagruppe Finnougristik der Akademie der 
Wissenschaften der DDR und mit anderen Mitgliedern des interdisziplináren 
und landesweiten Arbeitskreises für Hungarologie Möglichkeiten des 
gegenseitigen Informationsaustausches und der wissenschaftlichen Zusammen-
arbeit in Forschung und Lehre zu erörtern. Die in sehr offener und 
herzlicher Atmospháre geführten Gespráche führten zur Unterzeichnung einer 
Absichtserklárung am 20.04.1990, in der die Gebiete der Zusammenarbeit 
zwischen dem Fachgebiet Hungarologie/Finnougristik der Sektion Slawistik 
der Humboldt-Universitát und dem Finnisch-Ugrischen Seminar/Zentrum für 
Hungarologie der Universitát Hamburg vereinbart wurden. Als entscheidende 
Punkte dieser Zusa.nmenarbeit verdienen hervorgehoben zu werden: 

- DurchfLihrung von Lehrveranstaltungen von Prof. Dr. W. Veenker und Dr. 
H. Fischer im WS 1990/91 in Berlin, 

- DurchfLihrung einer Lehrveranstaltung von P. Kárpáti im WS 1990/91 
in Hamburg, 

- Erarbeitung einer Publikation "Studien zur ungarischen Literatur 
der Gegenwart". 

Bereits am 07./0G.06.1990 konnte in Hamburg eines der vorgesehenen 
Projekte, das Kolloquium "Ungarische Literatur des zwanzigsten űahrhunderts" 
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sowie eine Übersetzungserkstatt veranstaltet werden, an denen fLinf 
Mitarbeiter (innen) der Berliner und drei Mitarbeiter (innen) der 
Hamburger Hungarologie aktiv teilnahmen. 
ad ( 4 ): Vom Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Institut Hongrois de Paris am 10. bis 12.10.1990 
das Colloque Europeen des Centres de Hungarologie organisiert, an dem 
Vertreter der Hungarologie-Zentren in Európa sowie zahlreicher 
Lehrstühle/Institute für Ungarisch teilnahmen. Das Hamburger Zentrum für 
Hungarologie wurde von Prof. Dr. W. Veenker und Dr. H. Fischer 
reprasentiert. Auf dem Kolloquium wurde die gesamte Spannweite der 
gemeinsam interessierenden Fragen und Probleme (Informationsaustausch 
über Organisation und Struktur der Zentren, Aspekte der internationalen 
Zusammenarbeit, Unterrichtsprogramme, Forschungsgebiete, technische 
Fragen der Dokumentation und Bibliotheken) zusammen mit den Vertretern 
der zustándigen ungarischen Institutionen erörtert. Es ist zu hoffen, 
daf) die von dieser Tagung ausgegangenen Impulse nachhaltig auf die 
weitere Entwicklung der Hungarologie einwirken werden. 
Der etwas über eine Stunde dauernde Besuch des ungarischen Kultus-
ministers Dr. Bertalan Andrásfalvy am 07.09.1990 im Zentrum für 
Hungarologie war leider zu kurz, um ihm das gesamte Tátigkeitsspektrum 
des Zentrums vorzustellen; es gelang jedoch, ihm einen Eindruck von 
den Tatigkeiten und Problemen zu vermitteln. 

Die im November 1987 anla^lich des 100. Geburtstages von Róbert 
Gragger eingeleiteten Bemühungen, seine Grabstátte weiterhin zu 
erhalten, endeten mit dem Ergebnis, daf der Senat des Landes Berlin 
am 25.09.1990 beschlossen hat, die Grabstatte Róbert Graggers auf dem 
Friedhof Dahlem als Ehrengrabstátte Berlins anzuerkennen und zu pflegen. 

Neben diesen positiv einzuschátzenden Koordinati'onsbemühungen und 
öffentlichen Aktivitaten gibt es aber auch Bereiche, die aus der Sicht 
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des Zentrums fiir Hungarologie unbefriedigend verlaufen sind bzw. 
noch verlaufen. So ist das Zentrum fiir Hungarologie zu keinem Zeitpunkt 
und in keiner oder aber nur unzulanglicher Weise an wichtigen Sitzungen 
und Ereignissen auf politischer Ebene, bei denen Fragen der kulturellen 
und wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Ungarn erörtert worden sind, 
beteiligt gewesen, obgleich es - gerade auch im Vergleich zu anderen 
beteiligten Institutionen - auf Grund des Sachverstandes seiner Mitarbeiter 
konstruktiv. hatte mitwirken können. Dies bezieht sich z.B. auf die 5. 
Sitzung der Gemischten Kommission zur Durchführung des deutsch-
ungarischen Kulturabkommens, die vom 06.-08.02.1990 in Budapest stattfand 
und auf der das Durchführungsprogramm 1990-1992 verabschiedet worden 
ist, auf die 3. Sitzung der Standigen Unterkommission zur Durchführung 
der Gemeinsamen Erklarung vom 07.10.1987 (Förderung der deutschen 
Nationalitat und der deutschen Sprache in Ongarn) vom 13.-16.11.1989 in 
Budapest, auf den Besuch des Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl in Budapest 
vom 16.-18.12.1989, sowie auf den Abschlufi des Regierungsabkommens über 
eine vertiefte Zusammenarbeit in der Aus- und Weiterbildung von Fach-
und Führungskraften der Wirtschaft vom 24.03.1990. 
Erfolglos endeten auch intensive Bemühungen des Zentrums für Hungarologie, 
aus einem kurzfristig im Dezember 1989 von der Freien und Hansestadt 
Hamburg für die Zusammenarbeit mit der DDR und den Staaten Osteuropas zur 
VerfLigung gestellten Kooperationsfonds Mittel für die Durchführung von 
acht konkrétén Projekten zu erhalten. Diese Antrage beinhalteten 
Kooperationsprojekte mit dem Fachgebiet Hungarologie der Humboldt-Univer-
sitat und der Eötvös Loránd Oniversitát Budapest sowie die Durchführung 
von verschiedenen, das gegenwártige Ongarn betreffenden wissenschaftlichen 
Tagungen. Das Scheitern ist nicht auf die Qualitat der Antrage, sondern 
auf die nachtragliche, in den Kreisen aller Antragsteller Befremden 
hervorrufende politische Entscheidung der Freien und Hansestadt Hamburg 
zurückzuführen, den Kooperationsfonds auf Projekte mit Hochschulen der 
Partnerstadt Dresden zu beschranken. Auch Versuche, für einige dieser 
Projekte Mittel vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft zu 
erhalten, verliefen wegen ihres zu geringen finanziellen Omfanges 
erfolglos. 
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Wenig befriedigend endeten vorláufig auch mehrfache Anstrengungen, 
gemeinsam mit Partnern in Groningen und evtl. Paris sowie der Eötvös 
Loránd Universitát Budapest Projekte im Rahmen des TEMPUS-Programms 
zu formulieren und zu beantragen. Trotz der hier unverándert fortbestehenden 
Bereitschaft ist es bisher nicht gelungen, mit dem ungarischen Partner 
einen Projektantrag zu konkretisieren. 
Eine Übersicht die öffentlichen Aktivitáten des Zentrums für Hungarologie 
im Berichtszeitraum, insbesondere über die von ihm durchgeführten 
Veranstaltungen und über die Besucher im Zentrum, befindet sich in der 
Anlage. 

Lehre 
Die auf der Finnougrischen Arbeitstagung im Mai 1989 begonnene Erörterung 
des ungarischen Sprachunterrichts an den Universitáten im deutschsprachigen 
Raum wurde auf dem im Rahmen der letztjáhrigen Beiratssitzung durch-
geführten Kolloquium "Ungarisch-Sprachlehrbücher für den Gebrauch an 
deutschsprachigen Hochschulen" in vielfáltiger Weise fortgeführt. Es bleibt 
weiterhin festzuhalten, dap die allgemeinen Klagen über die verschiedenen 
deutschsprachigen Ungarisch-Sprachlehrbücher zwar gerechtfertigt erscheinen, 
diese Klagen aber auf die Lektoren zurückfallén, weil eine Verbesserung 
nur dann zu erwarten ist, wenn die über langjáhrige Praxis im deutsch-
sprachigen Raum verfügenden Lektoren selbst neue Lehrbücher entwickeln 
und diese Arbeit nicht, wie bisher geschehen, den Kollegen und Kolleginnen 
in Ungarn überlassen. Eine wesentliche Besserung auf diesem Gebiet -
dies zeigten auch die Diskussionen auf dem Pariser Kolloquium im Október 
1990 - scheint im Berichtszeitraum nicht eingetreten zu sein, obwohl ein 
Bedarf an neuen Lehrbüchern im steigenden Mafe besteht. 
Im Sommersemester 1990 konnte Dr. András Gergely mit einer aus dem Etat 
der Universitát Hamburg finanzierten Gastprofessur betraut werden. Die 
angebotenen Lehrveranstaltungen, die auper für die Studierenden des 
Finnisch-Ugrischen Seminars auch für die der Geschichtswissenschaft und 
Politologie zugánglich waren, erfreuten sich eines sehr regen Zuspruchs. 
Dieser Erfolg sollte das Zentrum für Hungarologie veranlassen, eine 
weitere, möglichst interdisziplinár angelegte Gastprofessur für 1992 zu 
beantragen. 
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AuBer den regeiméig angebotenen Sprachlehrveranstaltungen wurden im 
Berichtszeitraum folgende hungarologisciie Lehrveranstaltungen im 
Finnisch-Ungarischen Seminar angeboten: 
Wintersemester 1989/90: 
Einführung in die ungarische Literaturwissenschaft, 2-stündig, 

Tiborc Fazekas 
Landes- und Kulturkunde Ungarns III: Die Stadt-Land-Problematik, 

2-stündig, Holger Fischer 
Die Stiftungsurkunde von Tihány, 2-stündig, Hans Thurn 
Analyse ungarischer Kleinprosawerke der letzten Jahrhundertwende, 

2-stündig, Ildikó Fazekas 
Mór Jókai und seine Kritiker, 2-stündig, Gyula Hellenbart 
Sommersemester 1990: 
Ausgewáhlte Kapitel aus der Geschichte der Finnougristik, 

2-stündig, Tiborc Fazekas und Wolfgang Veenker 
Fachspezifische Wortschöpfung und Wortbildung im Ungarischen, 

2-stündig, Tiborc Fazekas 
Einführung in die Geschichte Ungarns, 2-stündig, András Gergely 
Probleme der mitteleuropáischen Revolutionen und Liberalismen, 

2-stündig, András Gergely 
Zeitgeschichtliche Probleme Ungarns, 2-stündig, András Gergely 
Von Karinthy bis Örkény. Analyse literarischer Werke und deren 

Filmadaptionen, 2-stündig, Ildikó Fazekas 
Ferenc Deák - Reden, 2-stündig, Hans Thurn 
Strukturprobleme der gesellschaftlichen und politischen Reformen 

im heutigen Ungarn, 2-stündig, András Gergely 
Wintersemester 1990/91: 
Einführung in die Finnougristik, 3-stündig, Wolfgang Veenker 
Sprachbeschreibungsmodelle in der Uralistik, 2-stündig, 

Wolfgang Veenker, Tiborc Fazekas 
Einführung in die Hungarologie, 2-stündig, Holger Fischer 
Geschichte der ungarischen Sprachwissenschaft, 2-stündig, 

Tiborc Fazekas 
Sprachspiele in der ungarischen Litjratur (Stilistik), 2-stündig, 

Ildikó Fazekas 
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Eine für das Sommersemester 1990 geplante 16-tágige Studienreise 
nach Ungarn mufSte leider aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt 
werden. 
Ihr Studium im Nebenfach Finnougristik mit dem Schwerpunkt Hungarologie 
hat 1989/90 erfolgreich beendet: 
Piria, Katalin: Das Bild der deutschsprachigen Lander in ungarischen 
Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache. Ein Beitrag zur landeskundlichen 
Lehrwerkanalyse und - kritik. Magister Artium Universitat Hamburg 1990. 

Forschung 

Die von den Mitarbeitern des Zentrums für Hungarologie im letzten 
Tátigkeitsbericht aufgeführten individuellen Forschungsprojekte wurden, 
wie die Publikationsliste in der Anlage zeigt, teils kontinuierlich 
fortgeführt, teils zum Abschlufi gebracht. 
Grö^ere, aus Drittmitteln finanzierte Forschungsprojekte werden z.Zt. 
nicht betrieben, hierzu fehlen insbesondere die personellen Ressourcen. 
Ein Antrag an die VW-Stiftung zum Thema "Entstehungsgeschichte der 
demokratischen Partéién in Ungarn" befindet sich in der Vorbereitungsphase 

(Részlet) 
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A berlini hungarológia helyzetéről 

1. Az 1990 nyarán lezajlott struktúraváltás első lépése formai haso-
nulás volt, lényege: a nyugatnémet Fachbereich-rendszert adaptálva az 
eddigi idegennyelvi szekciók a Fachbereich Fremdsprachliche Philologien 
nevű alakulatban egyesültek. A Fachbereich élén dékán és oktatási dékán-
helyettes áll; a testület, a Fachbereichsrat kompetenciája nagyjából a 
magyarországi kari tanácsénak felel meg. 

Az érdemi döntések és állásfoglalások itt születnek, az intézetek (roma-
nisztikai, anglisztikai, szlavisztikai) már csak végrehajtó szervezeti egy-
ségek. Intézet létesítésének többek között legalább két rendes professzori 
státusz a feltétele; a hungarológia új autonómiája ezért csak részleges, 
vagyis annyiban relatív, hogy igazgatásilag a szlavisztikához társult 
(mellérendelt). A szervezeti szabályzat szerinti teljes elnevezése: 
Fachbereich Fremdsprachliche Philologien, Seminar für Hungarologie/ 
Finnougristik beim Institut für Slawistik. 

2. A hungarológiának mint szaknak az autonómiája a váltás következő 
szakaszában az önálló tanrendek (Studienordnung) és vizsgarendek kidol-
gozásakor már határozottan érvényesült. Két curriculumban érdekelt a magyar 
filológia: 1) Magister für Hungarologie (főszakként 9, mellékszakként 
8 féléves) 2/a.) Diplomübersetzer és 2/b.) Diplomdolmetscher (8-8 féléves, 
legkevesebb még egy idegennyelvi szakkal párosítva). Nulla fokról indulók, 
vagyis nyelvi felkészültség nélkül jelentkezők számára kétféléves előké-
szítő tanfolyamot (propedeuticumot) szervezünk. A hungarológia tanrendjét, 
amely egyébként a finnugrisztika oktatását a hamburgi finnugrisztikával 
folytatott együttműködésként tünteti fel, az egyetemi szervek jóváhagyták, 
a kormányzathoz felterjesztették, s ott az egyetem új rendjének összessé-
gében véglegesítik. 

3. Az átalakulás "forró" fázisa 1990 karácsonya előtt kezdődött, amikor 
a kultuszkormányzat elrendelte a jogtudományi, a filozófiai, a közgazdaság-
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tudományi, a neveléstudományi és a történettudományi karok/intézetek fel-
számolását. E határozat ellen a rektor - időközben hasztalannak bizonyult -
írásbeli keresetet nyújtott be a közigazgatási bírósághoz többek között 
arra hivatkozva, hogy a "tisztulás", a "belső megújulás" folyamatát az 
egyetem saját kezdeményezésből elindította és erre való képességét a személyi 
állományt és a strukturát teljes egészében felülvizsgáló bizottságok lét-
rehozásával és működésével bizonyítja. A Fachbereich-ek közgyűléseken 
választották meg a maguk felülvizsgáló bizottságát, és ezek minden egyes 
foglalkoztatottat - formailag nem kötelező - egyéni beszélgetésre hívtak 
meg. Az idegennyelvi filológiák bizottságának ajánlását a Fachbereichs-
rat megtárgyalta, és április 15-én közölte az eredményt, amelynek a hunga-
rológiát közvetlenül érintő elemei az alábbiak: 

- a hungarológiának a szervezeti szabályzat szerinti társultsága (viszony-
lagos autonómiája) marad, a nevéből azonban töröltessék a "Finnoug-
ristik", tehát legyen "Seminar für Hungarologie" (a tanrendbeli finnug-
risztikai oktatási kooperáció Hamburggal marad). 

- Később meghatározandó időpontig (valószínűleg legkésőbb 1995-ig) a 
következő hungarológiai struktura alakuljon ki: 1 professzor ( C 4-es 
kategóriában), 1 tanársegéd, 1 tudományos munkatárs, 1 (itteni honos) 
nyelvoktató. Ez a virtuális létszám valóban lefedi a tanrendi órák számát, 
a kötelező heti óraszámokat alapul véve. A jelenlegi személyi állomány 
redukálása éves ütemezésben, az egyéni adottságok és körülmények figye-
lembe vételével történjék. (Mellesleg: a szlavisztikán a mostaninak 
egyharmadára sorvasztják a létszámot.) A Fachbereich most tehát ezt a 
koncepciót igyekszik majd érvényesíteni egyetemi szenátusi, majd 
kormányzati szinten. Döntés jelenlegi vélemények szerint legkésőbb július 
l-ig várható. 

4. A fokozatos létszámcsökkentéssel járó koncepciót tudomásul kell 
venni és el kell fogadni, sőt el is lehet fogadni, hogyha ezzel helyreáll 
a graggeri professzorság kontinuitását folytató és biztosító, Szent-Iványi 
Béla 1972-es kiválásával megszűnt rendes professzori státusz ( a német 
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szóhasználat szerint Lehrstuhl für ungarische Sprache und Literatur-
geschichte).A Humboldt Egyetem Külügyi Osztálya (Akademisches Auslandsamt) 
számára ez év február 22-én készült emlékeztetőben erre utalva javasol-
tam, hogy (az 1990. őszén Budapesten felvetett elgondolás értelmében) a 
Tarnói László vendégtanári kiküldetésének és szerződésének 1991. augusztus 
31-i lejártáig (amikor megszűnik az egykori államközi megállapodáson 
alapuló vendégtanárság) állítsák helyre (mi úgy mondjuk: rehabilitálják) 
a magyar nyelv és'irodalom régi rendes (graggeri) professzori státuszát. 
A Humboldt Egyetem az itteni szabályoknak megfelelően hirdessen nemzetközi 
pályázatot, és a státusznak ezúton való betöltéséig jöjjön létre berlini 
meghívás utján a kontinuitás átmeneti megoldása: olyan magyar professzor 
honoráriumalapon való alkalmazása, aki mind a graggeri hagyományoknak, mind 
a C 4-es követelményeknek minden tekintetben megfelel, aki a berlini 
egyetem magyar partneregyetemének tanára, és aki munkakapcsolatokból 
rendelkezik berlini helyismerettel. 
A berlini hungarológia helyzete a továbbiakban minden tekintetben ennek a 
státusznak a függvényében alakul. 

Paul Kárpáti 

(A Hungarológiai Tanács anyagából) 
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Tanulmányút az Amerikai Egyesült Államokban 
(1991. április 9 - 19.) 

1. A Rutgers University keretén belül létesítendő magyar oktató- és 
kutatóhely létrehozására - egy-két elszigetelt kezdeményezéstől elte-
kintve - Dr. Bárdos Jenő Fulbright-ösztöndíjas vendégtanár tette meg 
az első konkrét lépéseket mintegy négy évvel ezelőtt. Sikeres oktató-
munkájának és kapcsolatteremtő képességének köszönhetően kezdett az egye-
tem vezetése intenzívebben foglalkozni a magyar tanulmányok folytatására 
alkalmas szervezeti egység megteremtésének gondolatával. Ennek eredménye-
ként a magyar tanulmányokat (Hungárián Studies) felvették az egyetem 
választható tantárgycsoportjai közé. (Lásd: Melléklet) 

Az 1990 őszén kiutazott új vendégprofesszor, Dr. Szépe György a szervezeti 
és tartalmi koncepciót továbbfejlesztette és folytatta a kérdésről megkez-
dett tárgyalásokat az egyetemmel, illetve a magyar diaszpóra prominens 
képviselőivel. 

A mostani new brunswick-i tárgyalások közvetlen előzménye az a két meg-
beszélés volt, amelyet a Nemzetközi Hungarológiai Központ vezetői (Giay 
Béla igazgató és B. Nádor Orsolya igazgatóhelyettes) folytattak Dr. Bárdos 
Jenő és Dr. Radnai Zsófia bevonásával Budapesten James T. Johnsonnal, az 
egyetem nemzetközi programjának igazgatójával és Paul.L.Leath provosttal. Az 
1990 októberi sikeres tárgyalásokon a Rutgers képviselői meghívták az NHK 
két vezetőjét New Brunswick-ba, hogy a helyszínen tanulmányozzák azokat a 
körülményeket, amelyek a létrehozandó intézet hátterét jelentik, valamint 
felkérték őket, hogy szakértőként vegyenek részt az előkészítés következő 
fázisában. 

A helyzetképhez tartozik, hogy a Rutgers Egyetemen létesítendő magyar 
oktatóhely az USA egyetlen önálló magyar intézete (oktató és kutató bázisa) 
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lesz, amely semmilyen más szakmai szervezetbe nem tagolódik. A Rutgers 
University 900 ezer USD-ral támogatja a tanszékalapítást - ennek egy részét 
a helyi magyarság adományozza - , a magyar félnek az első elképzelések 
szerint 100 ezer dollárral kellett volna hozzájárulnia a költségekhez. 
A jelenlegi álláspont szerint a magyar fél kötelezettséget vállal arra, 
hogy 10 évig biztosítja a magyarországi lektor fizetését, valamint a 
könyvtár, a videó- és hangtár kialakítását, ill. fejlesztését. 

Megjegyzés: New Jersey államban kb. 160.000 magyar származású amerikai 
állampolgár él, így az egyetemi magyar tanulmányok lehetőségének megterem-
tése mindenekelőtt a magyar diaszpóra értelmiségi utánpótlásához járulna 
hozzá, de egyúttal "szellemi hídfőállást" is jelenthetne Magyarország szá-
mára. A Rutgers University súlyát érzékelteti az a számadat, hogy hall-
gatóinak létszáma kb. 65.000 fő. 

x x x 

2. A látogatás programja három részre tagolódott: 
a) részvétel a Rutgers University által szervezett tanácskozáson, 
b) megbeszélések a magyar diaszpóra vezetőivel, 
c) tájékozódó megbeszélések a keleti part néhány nagyobb váro-

sában folyó magyaroktatásról (New York, Camden, Philadelphia, 
Washington). 

A fenti programon kívül még sor került a helyi magyar iskola, a magyar 
cserkészszervezet foglalkozásainak meglátogatására, óralátogatásokra, va-
lamint két egyetemi előadás és egy-egy tanóra megtartására is. 

Az eseménynaptárból is kitűnik, hogy igen gazdag szakmai-kapcsolat-
teremtő programot sikerült lebonyolítani a rendelkezésre álló 7 nap alatt. 
Ez elsősorban a Rutgers University figyelmességének, illetve Dr. Szépe 
György Fulbrigt-ösztöndíjas vendégprofesszornak és feleségének, 
Dr. Radnai Zsófiának, valamint Szombati Béla washingtoni követségi első 
titkárnak köszönhető. 

2. a/ A magyar intézet létesítésével kapcsolatos szakmai konferencia 
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Az április 11-12-én rendezett konferencián a magyar tárgyaló delegációt 
Szombati Béla vezette. A new brunswick-i campuson folytatott tárgyalá-
sokon két turnusban váltották egymást az egyetem vezetői - igen hatékony 
és célratörő taktikával: elsősorban a magyar fél szándékainak megismeré-
sére törekedtek. Megnyugtatólag hatott a Művelődési és Közoktatási Minisz-
térium állásfoglalását tükröző szándéknyilatkozat ismertetése, amelyet 
a delegáció vezetője még szóban is kiegészített. A különböző szakemberekkel 
folytatott eszmecserék a magyar oktatóhely létesítésének és szakmai prog-
ramjának számos részletkérdését is felszínre hozták. A tárgyalások ered-
ményeképpen az alábbi kép rajzolódott ki a felállítandó magyar oktató-
hellyel kapcsolatban: 

1. A Rutgers University vezetőinek szóhasználatában az "Institut of 
Hungárián Studies" szerepelt, ami jelzi, hogy az egyetem nem egyszerűen 
tanszéket vagy egyéb alárendelt részleget kíván létrehozni, hanem önálló 
magyar intézetet, amelynek fő funkciója az oktatás és a kutatás lesz. 
Ebben a kérdésben az egyetértés annyira teljes, hogy már az intézet helyét 
is kijelölték, a nemzetközi programigazgató munkahelyének az épületében. 
(Office of International Programs, 172 College Avenue), ahol két közepes 
méretű helyiség áll rendelkezésre erre a célra. A Rutgers University a 
magyar intézet működését 1991 szeptember elsejétől kívánja megindítani. 
Ehhez azonban még a magyar fél - a miniszter vagy az államtitkár aláírása 
szükséges. 

2. A felállítandó magyar intézet fő funkciói: a magyar nyelv oktatása, 
emellett a hungarológiai szaktárgyak (irodalom, történelem, művelődéstör-
ténet, szociológia, kulturális antropológia, néprajz, földrajz, nyelvtudo-
mány) előadása magyar és angol nyelven, valamint a hungarológiai kutatások 
irányítása, szervezése. 

3. A teljes tantárgyi struktúra kialakítása az elképzelések szerint 
több évet venne igénybe .A személyi feltételek megteremtését két szakaszban 
képzelik el: az első - átmeneti periódusban - a szaktárgyak oktatását 
Fulbright-ösztöndíjas vendégprofesszorokkal kívánják megoldani; a második 
periódusban a 2 professzori hely betöltésére nemzetközi pályázatot írnak ki. 
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Az intézetet a két eltérő specializációjú Rutgers-professzor, valamint a 
mindenkori magyar lektor alkotná. Rajtuk kívül feltehetőleg szükség lesz 
egy adminisztrátorra is. Az egyes kiegészítő jellegű szaktárgyak oktatását 
alkalmanként meghívott előadókkal látnák el. 

4. Az önálló intézet oktató- és kutatómunkája a megfelelő egyetemi kap-
csolatrendszeren keresztül illeszkedne az egyetemi Slavic and Eastern 
European Languages und Literatures szervezetéhez, valamint bizonyos tar-
talmi fenntartásokkal a Szovjet- és Kelet-Európai Programhoz. Fölmerült 
még az intézet részvétele egyéb programokban is (történeti, szociológiai 
stb.) 

5. Az intézet egyéb funkciói — pl. egyetemközi kapcsolatok - a tárgya-
lások során csak nagyon halványan rajzolódtak ki. 

6. A new brunswick-i tárgyalásokon kívül szerepelt a programban a 
camdeni campus meglátogatása, illetve annak vezetőivel való találkozás. 

b/ Találkozások a New Jersey-ben élő magyar diaszpóra képviselőivel 
A tárgyalásokat megelőző estén a magyar diaszpóra képviselőivel foly-

tatott egyeztető tárgyalásra került sor. A tanácskozás keretében, majd azon 
kívül is megbeszélésre került sor Dr. Nagy Károly szociológia professzorral, 
Dr. Molnár Ágostonnal, a Hungárián Heritage Center vezetőjével. Részt 
vettünk a helyi cserkészcsapat foglalkozásain, beszélgettünk a szülőkkel 
és a felnőtt vezetőkkel arról, hogy milyen módon tudnánk segíteni a munká-
jukat. Mindenekelőtt könyvekre - gyermek- és ifjúsági irodalomra - és 
szemléltetőanyagra van szükségük. 
Jártunk a Hungárián Heritage Center-ben, amelyet Dr. Molnár Ágoston, az 
American Hungárián Fundation elnöke vezet. A helyi magyarság adományaiból 
megvásárolt és fenntartott ház abból a szempontból is érdekes léhet, hogy 
a későbbiek során helyet adhat a kibővült tevékenységű egyetemi magyar 
intézetnek. Az elnök meghívása alapján részt vettünk a jótékony célú 
Carousel bálon. 

A magyar diaszpóra intézményeit megismerő program részeként került sor a 
Szent László óvoda és iskola foglalkozásainak megtekintésére. Itt alkalom 
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nyílott a pedagógusokkal és a diákokkal való beszélgetésre. Az oktatók nagy 
nehézségek között végzik munkájukat - általában nincs szakképesítésük, vagy 
az igényektől eltér, nincs megoldva a továbbképzésük. A tanulói létszám 
igen változó, hiányoznak a tankönyvek, gyerekkönyvek, szemléltető anyagok 
is. Ez utóbbiak beszerzésére az NHK nevében ígéretet tettünk. 

A jövőt illetően fontosnak tartjuk, hogy a megfelelő magyarországi in-
tézmények tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a magyar diaszpóra igényeinek 
megismerésére és kielégítésére. Azt tapasztaltuk, hogy igen nagy a várakozás 
az ilyen irányú támogatás iránt, de ugyanakkor élnek még a régi beidegződé-
sek és fenntartások is a hivatalos Magyarországgal szemben. Éppen ezért a 
munkát alapos körültekintés után, a helyi érzékenységek, igények és elvárá-
sok figyelembevételével lehet csak megkezdeni. 

c/ Egyéb látogatások 
Az előzetes tervek szerint április 16-án New Yorkban a Columbia 

University-n Dr. Szépe Györggyel meglátogattuk Róbert Austerlitz professzort, 
aki tájékoztatást adott az egyetemen folyó magyaroktatás helyzetéről, 
majd a már korábban megbeszélt elképzelések alapján a Lotz-monográfia ter-
vezetét vitattuk meg. 

Április 17-én és 18-án Washingtonban a Library of Congress magyar anyagá-
nak egy részét néztük át Basa Molnár Enikő vezetésével. Az volt a benyo-
másunk, hogy az anyag igen egyenetlen, és feldolgozása, besorolása is he-
lyenként problematikus. Szükség lenne egy tapasztalt magyar könyvtáros 
szakember kiküldésére, aki rendszerezné a könyvtár gazdag magyar anyagát. 
Basa Molnár Enikővel, aki az American Hungárián Educators' Association egyik 
vezetője, áttekintettük a Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társasága és az 
AHEA közötti együttműködés lehetőségeit. 

A következő szakmai program a Foreign Service Institut meglátogatása 
volt. 
A magyar csoportban óralátogatásra, a hallgatókkal és a tanárokkal való 
beszélgetésre is sor került. Megállapodtunk abban, hogy a két intézmény 
a továbbiakban több területen együtt fog működni. Ez a látogatás már azért 
is érdekes volt, mert eddig nem járt ott hivatalos magyar delegáció. 
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3. Összegzés 
1. A látogatás eredményeképpen a Rutgers University és a Nemzetközi 

Hungarológiai Központ kapcsolatai érezhetően erősödtek, a meg-
tartott előadások, tanórák, és az egyetem vezetőivel folytatott be-
szélgetések jó visszhangot keltettek. Az NHK fölajánlotta segítségét 
az intézeti szakkönyvtár kiépítésében és fejlesztésében, valamint 
a lektorküldésben. A Rutgers University kifejezte azt a szándékát 
- és ezt a tanácskozásról készült angol nyelvű emlékeztető is tük-
rözi -, hogy továbbra is intenzív kapcsolatokat óhajt fenntartani a 
magyarországi szakintézménnyel. 

2. A látogatás során számos olyan kapcsolatfelvételre került sor, amely 
a távlatokban hasznos és fontos lehet a hungarológia-oktatás és 
kutatás számára (Columbia University, Library of Congress, American 
Hungárián Educators';Foreign Service Institut stb.) 

3. Sikerült megismerni az amerikai magyar diaszpóra számos fontos szemé-
lyiségét, szervezetét és intézményét. Általános igény volt részükről 
a Magyarországgal fenntartott kapcsolatok szélesítése, a jobb kölcsö-
nös megismerés és egymás intenzívebb támogatása. A jövőben intézmé-
nyünknek is hatékonyabb munkát kell végeznie az amerikai magyaroktatás 
támogatására. 

XXX 

E S E M É N Y N A P T Á R 
1991. április 9-19. 

utazás 
találkozás Dr. Ágh Lászlóval és a feleségével, aki 
a házát és a könyvtárát a magyarságkutatás céljaira 
kívánja hagyományozni 
látogatás a Rutgers University kezdő és haladó 
csoportjában 
Magyar nyelvtanítás a világban (előadás) - Giay Béla 

Április 9. 

Április 10. délelőtt: 

délután: 
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este: tárgyaláselőkészítő megbeszélés a new brunswick-i 
magyarsáy képviselőivel és a washingtoni magyar kulturális 
attaséval 

Április 11. délelőtt: tárgyalássorozat a Rutgers University vezetőivel a 
magyar tanszék (intézet) létrehozásáról 
találkozás a Szovjet- és Kelet-európai Program vezetőivel 
találkozás Dr. Nagy Károllyal 

délután: látogatás Dr. Molnár Ágostonnál a Hungárián Heritage 
Center-ben 
utazás Camdenbe 

este: találkozás a Rutgers University camdeni campusának 
vezetőivel 

Április 12. délelőtt: látogatás a camdeni campuson Dr. Held Józsefnél 
este: látogatás a new brunswick-i magyar cserkészeknél 

Április 13. délelőtt: látogatás a Szent László óvodában és magyar iskolában 
(óralátogatás) 
New York - látogatás a magyar negyedben és a Püski 

Könyvesházban 
este: részvétel a Carousel bálon 

Április 14. délután: találkozás Dr. Éltető Józseffel és Dr. Nagy Károllyal 
Április 15. délelőtt: Philadelphia 

délután: A kelet-középeurópai nemzeti kisebbségek problémái 
(előadás az egyetem haladó csoportjában) - B.Nádor Orsolya 

Április 16. délelőtt: látogatás a Columbia University-n 
találkozás Róbert Austerlitz professzorral 

Április 17-18. Washington 
délelőtt: látogatás a Kongresszusi Könyvtárban 

találkozás Basa Molnár Enikővel 
délután: látogatás a Foreign Service Institut-ban 

találkozás Katona Judittal és a magyartanárokkal 
találkozás Szombati Béla kulturális attaséval 

Április 19. hazautazás 
XXX 
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Melléklet 

HUNGÁRIÁN 535 

Department of Chinese, Comparative Literature, and Slavic Languages 
and Literatures, Faculty of Arts and Sciences 

Minor Requirements 

A minor in Hungárián consists of six coures of 3 or more credits each 
beyond 01:535:102 or 121. Required courses are 01:535:201, 202 (unless 
placed at a higher level through proficiency examination), and 259. 
Additionally, at least three courses at the 300 level or above must be 
sucessfully completed. 

Certificate of Proficiency in Hungárián 

The department awards a certificate of proficiency upon the awarding of 
a baccalaureate degree to students who can demonstrate an ability to 
comprehend, speak, reád and write Hungárián as attested by grades of B or 
better in 6 credits of work completed in courses conducted in Hungárián at 
or above the 300 level. 

INDIVIDUALIZED MAJOR 
Courses in English 
01:535:259.HUNGÁRIÁN LITERATURE AND CIVILIZATI0N (3) 
A survey of the history of Hungárián literature and culture, including 
the fine arts. 

01:535:260. HUNGÁRIÁN CULTURE TODAY (3) 
Survey of contemporary cultural, social, and political life in Hungary 
with emphasis on developments after World War II and the Revolution of 1956. 

Courses in Hungárián 

Introductory courses 
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Beginners, or students with less than two years of Hungárián in 
secondary school, normally take 01:535:101, 102. Students who have 
had two or more years of Hungárián in secondary school normally take 
01:535:201, 202. Students from homes in which Hungárián is spoken but 
who have not had academic training in the language normally take 
01.535:121 before taking 01:535:201, 202. Native speakers of Hungárián 
with academic training in the language must receive departmental per-
mission before enrolling in any course. 

01:535:101, 102. Elementary Hungárián (4,4) 
A basic course emphasizing the four basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing. 
01:535:121. Intensive Elementary Hungárián (4) 
Intensive review of grammar, reading, writing, and vocabulary building 
together together with development of communicative skills. 
01:535:201, 202. Intermediata Hungárián (4,4) 
Prerequisite: 01:535:102 or 121 or equivalent 
Continued development of language skills in Hungárián. 
01:535:301. Conversation (3) 
Prerequisite: 01:535:202 or equivalent. 
Designed to develop fluency in spoken Hungárián. Emphasis on listening, 
speaking, and interpretation skills. 
01:535:321. Poetry (3) 
Prerequisite: 01:535:202 or equivalent. 
Readings in the history of Hungárián literature. Emphasis on selected 
poets who led to the development of Hungárián literary consciousness. 

01:535:355. Translation (3) 
Prerequisite: 01:535:202 or equivalent. 
Translation of advanced-level texts from Hungárián into English, Vocabulary 
building, lingustic and stylistic problems, contrastive analysis with 
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texts selected from various genres, including the média. 
01:535:490. Seminar (3) 
Prerequisite: Permission of instructor. 
Specific problems of Hungárián literature and language, Content varies 
from to term. Paper required. 
01:535:493, 494. Independent Study (3,3) 
Prerequisites: Permission of department and instructor. 
Independent reading under supervision of a member of the department. 

XXX 

Amerikai kapcsolat 
Beszélgetés Kálmán Attilával, az MKM politikai államtitkárával 

Volt-e alkalmuk tapasztalatszerzésre? 
Igen. Azon a hivatalos washingtoni tárgyalásokon kívül, amelyet tíz 
USA-beli állam kormányzójával, oktatási szakembereivel, a Világbank szak-
értőivel, oktatási miniszterekkel folytattunk, mód nyílt egy-két államban 
széles körű tapasztalatszerzésre is. Mi, magyarok, Pennsylvániát és 
New Jersyt kerestük fel. Voltunk különböző szintű iskolákban tanórákon, 
beszélgettünk tanárokkal, kutatókkal, igazgatókkal, tanáregyesületi és 
szakszervezeti vezetőkkel, nem utolsósorban diákokkal és parlamenti kép-
viselőkkel, meglátogattunk olyan vállalatokat, amelyek az oktatásra és 
a kutatásra sokat áldoznak, mint például a Johnson and Johnson. Az út 
nagyon fontos eseménye New Jersey híres egyetemén, a Rutgersen a Magyar 
Intézet alapítólevelének aláírása volt. Itt egy nyelvi lektor és két 
professzor foglalkozik majd a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar 
történelem tanításával, az amerikai magyarság történetének és az amerikai-
magyar kapcsolatoknak a kutatásával, statisztikai adatok és egyéb infor-
mációk cseréjével. Figyelembe véve, hogy az USA keleti partvidékén több 
százezer magyar él, bízunk abban, hogy ez az intézet - amelynek alapkönyv-
tárát mi állítjuk össze a saját költségeinkre, és tíz évre nyelvi lektort 
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is adunk - sokoldalú támogatást fog kapni, életképes lesz. És szeret-
nénk, ha kiindulópontja, segítője lehetne számos további együttműködés-
nek. Erre nemcsak a Rutgers Egyetemen tanító több mint félszáz magyar 
professzor, hanem a Francis D. Lawrence elnök és az általam aláírt 
egyezmény is garancia lehet. 

Gyarmati Szabó Éva 
(Részlet a Népszabadságban 1991. június 20-án megjelent interjúból. ) 

Összeállította: Giay Béla - B.Nádor Orsolya 
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Szimpozion a groningeni Finnugor Tanszék megalakulásának 
25. évfordulóján 

1966-ban, A. D. Kylstra professzor kezdeményezésére az észak-hollandiai 
Groningen egyetemén - elsőként a Benelux-államok történetében, és azóta 
is egyedülállóan - finnugor tanszék létesült. Az egyetem hallgatóinak 
ezáltal lehetőségük nyílt arra, hogy germanisztikai ( skandinavisztikai ), 
szlavisztikai tanulmányaikat finn és finnugor, majd magyar stúdiumokkal 
egészítsék ki, párosítsák. Kylstra professzornak igen sokat köszönhet a 
hollandiai finnugrisztikán belül a hungarológia is: tanszékvezetői tevé-
kenységének bő két évtizede alatt - nyugalomba vonulásáig - a magyar 
nyelv oktatása, a magyar kultúra terjesztése és támogatása tanszékének 
meghatározó programja lett ( az ő meghívására 1980-ban jómagam is tar-
tottam egy hungarológiai és mordvinisztikai tematikájú előadást Gronin-
genben; vö. Marácz László Károly ismertetését: Nyelvünk és Kultúránk 
42 /1981/: 64-65). Mindez egy olyan országban, ahol e szakterületen csupán 
az utrechti egyetem magyaroktatásának tekintetében vannak történelmi ha-
gyományok, túlzás nélkül tekinthető rendkívüli jelentőségűnek. 

A. D. Kylstra utódja, Honti László - aki 1988 óta áll a tanszék élén -
1991. november 13-a és 15-e között "Finnisch- ugrische Sprachen zwischen 
dem germanischen und slavischen Sprachraum"címmel szimpoziont szervezett 
Groningenben, e hollandiai finnugrisztikai központ létrejöttének negyed-
százados jubileuma alkalmából. Az ülésszakon tíz országból összesen 73 
szakember képviseltette magát. A résztvevők többségét a házigazdák 
alkották ( 41 fő, ebből 33 groningeni ); a finnugrisztika iránti hollandiai 
érdeklődés a hungarológia művelése terén is reményekre jogosíthat a jövőben. 
Németországból 14, Magyarországról hat, Finnországból öt kutató érkezett, 
s volt az ülésszaknak észt, svéd, dán, orosz, ausztriai, sőt itáliai kép-
viselője is. Ha viszont nem országok szerint, hanem a résztvevők szárma-
zása alapján készítünk statisztikát, akkor húsz magyart és 13 finnt 
számolhatunk össze a szimpozion mintaszerű programfüzetében. 

A 17. század elején alapított groningeni egyetem központi épületének ún. 
szenátusi termében S. K. Kuipers rektor nyitotta meg az ülésszakot. 
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Ezt követően Honti László professzor áttekintette a tanszék 25-éves 
történetét, A. Kylstra jelenlétében hangsúlyozva az alapító érdemeit. 
Előadásában többek között elismerően nyilatkozott Gerstner Károly ötéves 
groningeni magyar lektori tevékenységéről, és köszönetet mondott munka-
társainak - Sirkka-Liisa Hahmo, Tette Hofstra, Jolanta Jastrqbska, Osmo 
Nikkilá - a jubileumi ülésszak előkészítésében nyújtott munkájukért. A 
szimpozion témaválasztását Honti részben azzal indokolta, hogy a groningeni 
tanszéki kutatómunka középpontjában mindig is a régi finnségi-germán 
kapcsolatok vizsgálata állott. 

A konferencián - melynek színhelye a második naptól kezdődően az egyetem 
színházterme volt - összesen 18 német Cili. közöttük 4 angol) nyelvű 
előadás hangzott el:négy a finnugor-indoeurópai, nyolc a finnugor-germán, 
hat pedig a finnugor-szláv kapcsolatok témakörében. Közülük - a hunga-
rológia szemszögéből egyet-egyet kiemelve - megemlítem Honti Lászlónak a 
magyar és finn nyelv szláv és germán jövevényszavainak fonetikai kérdé-
seiről, Mollay Károlynak a német-magyar nyelvi kapcsolatokról és Kiss 
Lajosnak a Kárpát-medence földrajzi neveinek magyar-szláv nyelvi kölcsön-
hatásáról elhangzott előadását. E helyütt természetesen nem értékelhetem 
az egyes előadásokat; 1992-ben egyébként már megjelenik az ülésszak tel-
jes anyaga egy amszterdami kiadónál. Ezúttal ismételten bebizonyosodott, 
hogy a viszonylag kis létszámú, egymást Cili - egymás munkáit) jól ismerő 
kutatók részvételével, pontosan körvonalazott tematikával, egyetlen szek-
cióban megrendezett ülésszakok szakmai szempontból hasznosabbaknak bizo-
nyulnak, mint a sokszáz résztvevős, számos szekcióban párhuzamosan zajló 
mammutkongresszusok. Az előadások után és a szünetekben kibontakozott 
baráti szellemű viták és a szimpozion befejezéséig egyenletesen - a részt-
vevők számának jó 80 %-ában - jelen lévő hallgatóság is e nézetet támasztja 
alá. A háromnapos szakmai programot kulturális események tették színesebbé. 
Minden délutánra jutott egy egyórás fogadás, sorrendben a Groningeni 
Egyetem, majd pedig a Magyar, ill. a Finn Köztársaság nagykövetsége tisz-
telte meg a résztvevőket. Autóbuszkirándulás keretében ismerkedhettünk 
meg az utolsó nap délelőttjén egy hangulatos fríz kisvárossal, Dokkummal, 
s az impozáns Szt. Bonifác-kápolna megtekintése után a tengerparton, a 
tengertől a legutóbbi évtizedekben elhódított területen fekvő Lauwersoogban 
ebédeltünk. A szimpozion alatt egyórás videófilm, ill. fotóbemutató révén 
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képet kaphattunk legközelebbi nyelvrokonaink az obi-ugorok életéről,a 
Finnországban készített, az intézet előcsarnokában kiállított poszterek 
pedig északi rokonainkat is látóközeibe hozták. 
Budapesti és debreceni kollégáim nevében is köszönöm a szimpozion 
figyelmes és áldozatkész szervezőbizottságának, hogy három hasznos és 
kellemes napot tölthettünk Groningenben, az első, hibátlanul megrendezett 
németalföldi finnugrisztikai ülésszakon. 
A huszonöt évével már valóban nagykorú, ereje teljében lévő finnugrisz-
tikai és hungarológiai műhelyt örömmel fedeztük fel Észak-Hollandiában, 
és az oktatási és a tudományos együttműködés reményében örömmel tartjuk 
számon a jövőben,egyenrangúként a hagyományos, jól ismert műhelyekkel. 

Zaicz Gábor 
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Az NHK delegációjának szlovéniai látogatásáról 

A látogatást több céllal terveztük. November 6-án délelőtt meglátogattuk 
Alsólendván (Lendva) a Drago LugariS Kétnyelvű Általános Iskolát. Főként 
arra voltunk kíváncsiak, milyen módszerekkel dolgoznak a Maribori Egye-
temen végzett a kétnyelvű oktatásra felkészített pedagógusok. Egy két-
nyelvű biológia órát láttunk, amelyet videoszalagon is rögzítettünk. 
Ez a módszer az eddiginél nagyobb figyelmet érdemel, hiszen Szlovéniában 
már három évtizedes múltja van, és a nyelvi képességeket, amelyet ilyen 
iskolarendszerben alakítottak ki, több generációnál is lehetne vizsgálni. 
A gyakorló pedagógusok véleménye még ma is megoszlik erről a módszerről. 
Az utólagos beszélgetés során az iskola vezető pedagógusai elmondták, hogy 
ők is fontosnak tartanának egy ilyen felmérést, hiszen a szociolingviszti-
kának vannak erre a célra kidolgozott eljárásai. A fentieken kívül kérték, 
hogy Magyarországon készüljenek olyan nyelvkönyvek, amelyekből az iskolai 
oktatás keretében a magyart kezdő fokon tanulhatják más anyanyelvűek, mint 
a környezet nyelvét. 
November 6-án délután a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának dékánja fogadott 
bennünket, aki a találkozón elmondta, hogy Szlovéniának ma az élet minden 
terén szüksége van kapcsolatokra, hiszen most építik ki a nemzetközi együtt-
működés kereteit. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói tájékoztattak 
arról, hogy a tanszék és a lektorátus együttesen közel 90 hallgató magyar 
nyelvű és magyar nyelvi oktatásával foglalkozik. Az igény az iskolák ré-
széről főként a nem magyar szakos hallgatók magasabb szintű magyar nyelvi 
és magyar szaknyelvi felkészítése tekintetében jelentkezik. 
November 7-én Ljubljanában találkoztunk a magyar lektorátus hallgatóival, 
a zágrábi főkonzullal és konzullal. A lektorátus hallgatói között több 
muravidéki magyar anyanyelvű hallgató is van, de örvendetesen nő az érdek-
lődés a magyar nyelv iránt a szlovén hallgatók és a fiatal szakemberek 
körében is. 

Második programunk az Egyetemi Fejlesztési Központban volt, ahol arról 
tájékoztattak bennünket, hogy a Tempus-program keretében az európai kis 
n^blvek oktatásának tudományos kérdéseivel kívánunk foglalkozni és ehhez 
Magyarországon is partnereket keresnek. így gondoltak az NHK-ra is, de 
magyarországi egyetemekkel és főiskolákkal való kapcsolatfelvétellel is 

32 



( 

/ hungarológiai hírlevél 

számolnak. Első közös tevékenységként az európai kis nyelvek tanításának 
konferenciáját szeretnék megrendezni. 
A megbeszélésen részt vett az egyetem azon intézetének a vezetője, ahol 
Szlovénia diplomatáit fogják képezni, és a Külügyminisztérium egy munka-
társa is, akik arról érdeklődtek, hogy milyen keretek között folyik 
Magyarországon a diplomaták képzése. Szeretnék felvenni a kapcsolatot az 
illetékes intézményeinkkel (Közgazdasági Egyetem stb.). 
Este a Petőfi Kultúreoyesületet látogattuk meg. Ljubljanában mintegy 400 
magyar él. A magyar nyelvhez és kultúrához való ragaszkodásuk az eddiginél 
nagyobb támogatást érdemel. 
November 8-án, a volt Jugoszláviában dolgozó lektorok tanácskozásán csak a két 
szlovéniai oktatóhely képviselői lehettek jelen. Az Általános Nyelvészeti 
Tanszék vezetője (ide tartozik a Ljubljanai lektorátus) előadásában el-
mondta, milyen bővülés várható a magyar nyelv oktatásának terén. Az általános 
nyelvészetet tanulók részére ugyanis kötelezővé teszik egy nem-indoeurópai 
nyelv ismeretét. Azzal számolnak, hogy legtöbben a magyart fogják választani. 
Lehetséges, hogy a diplomaták nyelvi felkészítésében is számolnak lektorunkkal. 
Itt is felmerült a jó tankönyvek hiánya, valamint az a megdöbbentő tény, 
hogy magyar - szlovén vonatkozásban még középszótár sincs. Felvetettük, hogy 
a szótár kérdését kimozdítaná a holtpontról egy magyar - szlovén szótár-
tani tanácskozás. Ennek központunk is helyet biztosíthatna. 

Látogatásunk befejezéseként találkoztunk Vilko Nóvák professzorral, aki 
néprajztudósként, műfordítóként sokat tett a magyar kultúra szlovéniai 
megismertetéséért. Munkásságát Magyarországon csak a legszűkebb szakmai 
kör ismeri . 

Budapest, 1991. november 14-én 

Vörös Ottó 
tud. főmunkatárs 
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Látogatás a prágai Károly Egyetemen 

Az utazás célja egyrészt az volt, hogy tájékozódjunk az egyetemen 
újonnan alakult Hungarológiai Intézetről, a magyar vendégtanár helyzetéről, 
valamint dokumentációt készítsünk a magyar szakcsoportról, és beszélgetést 
rögzítsünk Rákos Péterrel, aki 40 éve dolgozik az egyetem magyar szak-
képzésében . 
A Hungarológiai Intézet kiépítése még a kezdeteknél tart, csupán a 
személyi feltételeket tisztázták: Rákos Péter professzor vezetésével két 
aspiráns dolgozik ott. Elhelyezésükre eddig csak ígéretet kaptak, de 
ha lesz megfelelő helyiségük, akkor először könyvtáruk rendezéséhez kez-
denének hozzá. Sok fontos szakkönyv hiányzik, másokból pedig feleslegük 
van, amit felajánlanak cserére más intézményeknek. Ha a jövőben a dele-
gációk könyvajándékot visznek, azok tartalmát célszerű előzetesen egyez-
tetni. 

A prágai oktatóhely szakmai problémája, hogy az alacsony létszámú év-
folyamok miatt (5-6 fő kétévenként) egy csoportban tanítják a magyar 
anyanyelvűeket a magyarul még nem vagy alig tudó csehekkel. Ezt módszer-
tani szempontból nehezen áthidalható nehézségnek tartjuk. 

Mokány Sándor új magyar vendégtanár, aki előzetesen már 8 évig dolgozott 
a pozsonyi Komensk^ Egyetemen jól beilleszkedett a tanszéki munkába. 
A tanszék vezetője, Mészáros docens úr jónak tartaná, ha az államközi 
szerződések rövidebb időtartamú (1-2 hónapos) vendégtanári kiküldetést is 
lehetővé tennének, így magasabb szintű oktatást kaphatnának tanítványaik. 
Az egyetemek önállóságánál fogva erre nálunk az elvi lehetőség megvan, de 
ma még nem nélkülözhető a kulturális diplomácia, az állami hivatalok 
közvetítő szerepe. 

( Vörös Ottó ) 
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Ungvári tapasztalatok 

A látogatás célja a két intézményben folyó munka felmérése, az egye-
temen dolgozó magyarországi vendégtanár körülményeinek megismerése, va-
lamint szakmai előadás tartása a kárpátaljai magyar kulturális egyesület-
ben és az egyetemen. A látogatáson Vörös Ottó és Megadja László vett részt. 
Az első nap estéjén a városi könyvtár magyar részlege tartotta Karácsony 
előtti összejövetelét. A könyvtár nagyon zsúfolt, a könyveknek már alig 
van hely, de anyaga elég jó, és sokan használják. Itt terjesztik a helyi 
kiadványokat is. Itt hangzott el az első előadásunk a kisebbségi magyar 
oktatásról, és az anyanyelvű oktatás szerepéről a gyermek fejlődésében. 

A második napon meglátogattuk vendégtanárunk Balogh Lajos lakását. 
Körülményei olyanok, hogy hazatérése után nem látjuk biztosítva pótlását. 
Innen az egyetemre mentünk, és három magyar szakos évfolyam részére 
tartottunk előadást a határokon túli magyar felsőoktatás helyzetéről. Utána 
a tanszék dolgozóival beszélgettünk. A tapasztalatok alapján fontosnak 
tartjuk, hogy Magyarországról minél több szakember látogasson hozzájuk és 
tartson előadást. 
Délután és szerdán délelőtt a Szovjet Hungarológiai Központ munkájával 
ismerkedtünk meg. Úgy látjuk, hogy a munka most kezd beindulni. 
Főleg olyan tevékenység folyik, amit az igazgató, Petro Lizanec a hivata-
los szervekkel konzultálva tervez. Most éppen a kárpátaljai helységnevek 
történelmi alakjának visszaállításán dolgoznak hivatalos megrendelésre. 
Magyar és ukrán nyelvtanfolyamot indítottak és kezdik bevonni az egyetemi 
hallgatókat is a munkába. Nagyon nagy probléma, hogy magyarországi újság-
hoz és folyóiratokhoz nem jutnak hozzá. Ebben az is közrejátszik, hogy a 
rubel mint fizetőeszköz gyakorlatilag még Ukrajnán belül sem funkcionál. 

Könyvtáruknak főként lexikonokra és egyéb kézikönyvekre van szüksége, 
szépirodalomra kevésbé. Megígérték, hogy összeállítanak egy listát a leg-
szükségesebb könyvekről, hogy a segítséget koordinálni lehessen. Az egye-
temistáknak főként tankönyvekre és jegyzetekre volna szükségük. A rubel 
helyzete miatt ezt megfizetni nem tudják, ugyanis egy terjedelmesebb tan-
könyvet egy havi ottani fizetésből nem lehet megvenni.(Vendégtanárunk fizetése 
a hivatalos átszámítási kulcs szerint 390 Ft-nak (!!), ill. 4 dollárnak felel 
meg. 

(V.O.) 
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Magyar mint idegen nyelv/hungarológia szekció a 
FIPLV XVII. Kongresszusán 

A FIPLV XVII. kongresszusa, amelyet 1991. augusztus 10-14 között 
rendeztek Pécsett, a világnyelvek oktatása mellett a kevéssé ismert 
nyelvek oktatásának kérdéseivel is foglalkozott. így került sor a magyar 
mint idegen nyelv - hungarológia szekció megszervezésére is. 
A szekció ülésein,amelynek programját a Hungarológus Oktatók Nemzetközi 
Társasága és az NHK szervezte, részt vettek az ugyanabban az időben 
Szegeden zajló III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus érdeklődő 
vendégei is, akiket autóbusszal hoztak át Pécsre. 
A magyar mint idegen nyelv/ hungarológia szekcióban az alábbi előadások 
hangzottak el: 

Bihari G. (Magyarország) 
Eloljárós jelzők a lengyelben és magyar megfelelőik 
Molnár Sz. (Románia) 
"Hogy látva lássanak" - az oktatás tartalmát meghatározó politikai célok 
Murvai 0. (Románia) 
A határozottság és a határozatlanság aspektusa a magyarnak mint idegen 
nyelvnek a tanításában 
Nyikos Gy. (USA) 
Különböző nyelvek helyesírásának értékmérése és összehasonlítása 
Székely G. (Magyarország) 
Iskolarendszer és idegennyelv-oktatás Magyarországon 
Giay B. (Magyarország) A magyar mint idegen nyelv oktatásának módszertani szintjei 
Jakócs D. (Magyarország) 
Fokozatok a magyar szókincs tanításában 
Szabómihály G. (Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság) 
A magyar szórend tanításának problémái szlovák diákok számára 
Szűcs T. (Magyarország) 
A magyar társalgás keretei 
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Bazsó Z. (Magyarország) 
A magyar nyelv oktatása létrehozásának és megalapozásának fontosabb 
tényezői a Sumeni Pedagógiai Főiskolán 

Güngörmüs N. (Törökország) 
Hungarológia-oktatás az ankarai egyetemen 
Horváth T. (Magyarország) 
Magyar program a leningrádi egyetemen 
Lizanec P. (Szovjetunió) 
Magyar szakos tanárok képzése az Ungvári Állami Egyetemen 
Varga J. (Jugoszlávia) 
A magyar és a szlovén nyelv kontrasztivitása a kétnyelvű nevelési-
oktatási folyamatban 
Horváth M. (Jugoszlávia) 
A grammatika szerepe a kommunikációs készségek fejlesztésében 
Győrffy M. - Halmos E. (Magyarország) 
A POTE Angol Program keretében folyó beszélt orvosi magyar nyelv oktatásá-
nak néhány tapasztalata 
Hamarné Sávoly J.(Magyarország) 
Gyakorlati tapasztalatok a POTE Angol Program hallgatói számára szervezett 
bevezető magyar kurzusról 
Kábán A. (Románia) 
Szövegnyelvészet és nyelvtanítás 
Molnár Z. (Magyarország) 
A magyar nyelv permanens művelése néhány oktatási fokozatban 
Szász E. (Magyarország) 
Számítógépes programok a magyarnak mint idegen nyelvnek a tanításában 
Artowicz E. (Lengyelország) 
A magyar mint "kevéssé oktatott nyelv" tanításának művelődési és 
pragmatikus vonatkozásai 
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Lantos A. (USA) 
Magyartanítás az amerikai Külügyi Szolgálat Intézetében 
Simon E. (USA) 
Magyar nyelvoktatás az amerikai főiskolák szintjén 
Sroka K.A. (Lengyelország) A magyar szemben az indoeurópaival: a nyelvtani szerkezetek taxonómiája 
Szépe Gy. (Magyarország) 
Magyar a Rutgers Egyetemen 
Szili K. - Szalai Z. - Bohák G. (Magyarország) 
"Lépésről lépésre" videó-anyag a magyar mint idegen nyelv tanításához 

Az előadások anyaga 1992-ben a "A Hungarológiai Oktatása" c. periodikában 
fog megjelenni. 
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