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STORIA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER GLI STUDI UNGHERESI 
ROMA 

1) Nell'aprile del 1985, su proposta del Rettore deli'Universitá 
degli Studi di Roma „La Sapienza" (prof. Antonio Ruberti) si é costituito 
il Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia, con 
l'obiettivo di promuovere e gestire iniziative comuni nel settore degli 
studi sulla civilta ungherese (studi di lingua e letteratura, storia, 
storia dell'economia, arte, ecc.) A1 Centro Interuniversitario hanno 
aderito nove Universitá italiane (Bologna, Firenze, Istituto Universitario 
Orientale di Napoli, Padova, Roma La Sapienza" , Torino, Udine e Venezia). 

La convenzione interuniversitario e entrata in vigore il 10 agosto 
1989 ed e in corso di perfezionamento l'adesione deli'Universitá degli 
Studi di Trieste, mentre intanto anche altre Universitá (Universitá 
Cattolica di Milano, Universitá di Lecce) e Centri di Studio (CESPI) 
hanno dichiarato la loro intenzione di aderire o di concludere conven-
zioni per ricerca. Nel 1990 il Centro ha fornito elementi di programma, 
positivamente accolti nel pacchetto quadrangolare" siglato dai Ministri 
degli Esteri di Austria, Italia, Jugoslavia e Ungheria. II programma del 
Centro sara altresx inserito nell'accordo culturale intergovernativo 
bilaterale tra Italia e Ungheria per il periodo 1990-1993. 

2) Nel periodo tra il 1985 e il 1989 1'Universitá di Roma „La Sapienza" 
come Universitá proponente e Sede Amministrativa del Centro, si e assunta 
il ruolo di sostenere le prime iniziativa scientifiche e culturali. Cosi 
ha fondato nel 1986 la uRivista di Studi Ungheresi" , annuario del Centro, 
che si propone come punto di riferimento per tutti gli studiosi italiani 
e stranieri che si interessano dei problemi storici, letterari e 
linguistici. 

3) L'Universitá di Roma (ma anche altre Universitá convenzionate al 
Centro) ha sostenuto 1'organizzazione di vari convegni sulla cultura 
ungherese o sui contatti storicoculturali tra Italia e Ungheria, cosi 
nel 1985 su György Lukács, nel 1987 sulla presenza della letteratura 
ungherese in Italia, nel 1989 sul téma „Italia ed Ungheria dagli anni 
Trenta agli anni Cinquanta" . Gli Atti del Convegno italo-ungherese sul 
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téma „Italia ed Ungheria nel contesto della storia delle Universita" 
sono stati pubblicati a cura di G. Arnaldi e C. Frova nel 1985 presso 
l'ed. Ateneo di Roma. L'Universita di Padova ha organizzato una serie 
di convegni interuniversitari con 1'Universita di Budapest, i cui atti 
sono stati pubblicati nel periodico u Giano Pannonio " . Gli studiosi del 
Centro Interuniversitario (letterati, storici, storici dell'arte) sono 
stati magna pars dei convegni organizzati in collaborazione tra la 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia e l'Accademia Ungherese delle Scienze. 
I due Enti hanno organizzato sette convegni sui rapporti storico-culturali 
tra Italia ed Ungheria. Gli Atti dei convegni sono stati pubblicati 
presso 1'Editoré L.S. Olschki in Italia e presso le edizioni deli' 
Accademia di Budapest. 

II Centro Interuniversitario, tramite le sue unita di ricerca, ha 
costruito una rete di collaborazioni scientifiche in Italia ed all'estero, 
^orí'1 'Accademia Ungherese delle Scienze, con l'Accademia d'Ungheria in 
Roma, con le Universita degli Studi di Budapest e di Szeged, con 1' 
Associazione Internazionale per gli Studi Ungheresi, e con i Centri di 
Ungarologia di Canada (Universita di Toronto), Francia (Sorbonne III), 
Belgio, Germania (Amburgo), Austria e Unione Sovietica (U^gorod-Ungvár). 
Gli studiosi del Centro hanno partecipato come relatori ai vari convegni 
internazionali di studi ungheresi, tre professori sono stati eletti alla 
Direzione deli'Associazione Internazionale per gli Studi Ungheresi, che 
ha approvato la proposta deli'Universita di Roma u La Spienza" e del-
l'Istituto Universitario Orientale di Napoli di organizzare in Italia il 
IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi sul téma „II cristianesimo 
e la cultura ungherese" , nel 1996, in occasione del 1.100 anniversario 
dell'arrivo degli ungheresi nell'Europa Danubiana. 
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STATUTO E PROGRAMMA Dl RICERNA DEL CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO PER GLI STUDI UNGHERESI IN ITALIA 

Testo Della Convenzione Interuniversitaria 

Convenzione per l'istituzione di un „Centro Interuniversitario per 
gli Studi Ungheresi" tra: 

- Universita degli Studi di Bologna rappresentata dal Rettore pro-
tempore Prof. Fabio Alberto Monaco debitamente autorizzato a firmare 
il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
13-5-1986; 
- Universita degli Studi di Firenze rappresentata dal Rettore pro-

tempore Prof. Franco Scaramuzzi debitamente autorizzato a firmare il 
presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione deli' 
11-4-1986; 

- Istituto Universitario Orientale di Napoli rappresentata dal Rettore 
pro-tempore Prof. Roberto Rubinacci debitamente autorizzato a firmare il 
presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
26-7-1985; 

- Universita degli Studi di Padova rappresentata dal Rettore pro-tempore 
Prof. Marcello Cresti debitamente autorizzato a firmare il presente atto 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6-11-1985; 

- Universita degli Studi di Pavia rappresentata dal Rettore pro-tempore 
Prof. Alessandro Castellani debitamente autorizzato a firmare il presente 
atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24-6-1986; 

- Universita degli Studi di Roma La Sapienza" rappresentata dal Rettore 
protempore Prof. Antonio Ruberti debitamente autorizzato a firmare il 
presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
27-6-1984; 

- Universita degli Studi di Torino rappresentata dal Rettore pro-tempore 
Prof. Mario Umberto Dianzani debitamente autorizzato a firmare il presente 
atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15-5-1985; 

- Universita degli Studi di Udine rappresentata dal Rettore pro-tempore 
Prof. Franco Frilli debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7-12-1984; 
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Ai sensi ed agli effetti dell'art. 91 del D.P.R.n. 382 deli' 11-7-1980 
e dei riferimenti in esso contenuti, si stipula e si conviene quanto 
segue: 

a) tra le Universita sopra indicate rappresentate dai Rettori che 
sottoscrivono la presente é costituito il Centro Interuniversitario per 
gli Studi Ungheresi al fine di gestire iniziative comuni riguardanti 
ricerche in campo di studi di lingua, lettaratura e civilta ungheresi, 
nonché di ricerche storico-economiche promossi in prima istanza dalle 
Cattedre di Lingua e Letteratura Ungherese delle summenzionate Universita 
italiane. II Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi anno per 
anno promuovera iniziative culturali e scientifiche, organizzera incontri 
dei docenti, individuera gli eventuali coordinamenti delle ricerche 
scientifiche nel campo degli studi ungheresi in Italia. II Centro Inter-
universitario per gli Studi Ungheresi si propone de mantenere contatti 
permanenti con l'Accademia Ungherese delle Scienze, con 1'Universita degli 
Studi Eötvös Loránd di Budapest e con l'Accademia d'Ungheria in Roma. 
II Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi vuole essere un polo 
di attrazione anche per tutte le altre sedi universitarie non direttamente 
coinvolte, ai fini statutari, nel coordinamento e nel potenziamento delle 
attivita previste. 
b) II Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi - C.I.S.U.I. - e 

regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza, quale 
Statuto del Centro medesimo. 

PROGRAMMA DI RICERCA 0RGANIZZAT0 DAL CENTRO INTERUNIVERSITARIO 
PER GLI STUDI UNGHERESI 

II RU0L0 DELL'UNGHERIA NELL'EURÓPA CENTRALE: ISOLA 0 PONTÉ? 

II Centro Interuniversitario per gli studi ungheresi e per statuto 
impegnato a fornire servizi di documentazione e informazione, ma anche 
e soprattutto a favorire e organizzare le ricerche attinenti la conos-
cenza deli'Ungheria in Italia nella sfera di interessi delle 
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varié discipline (storia, letteratura, filologia, arte, economia, ecc.) 
e in relazione al contesto europeo, con particolare attenzione ai 
rapporti con l'Italia. 

A) La ricerca su „II ruolo deli'Ungheria nell'Európa centrale: isola 
o ponté?" e da intendere come una vasta cornice nella quale possono 
inserirsi diversi filoni de studio. Per tale motivo non vengono posti 
preliminarmente limiti cronologici. 

L'origine etnica degli ungheresi e 1'inserimento contesto danubiano, 
studio di carattere esplicitamente etnico-linguistico (linguistica 
areale), costituisce di necessita il termine a quo dell'intero programma 
di ricerca. La competenza dei numerosi linguisti aderenti al Centro 
lascia supporre che tale campo possa dare frutti particolarmente soddi-
sfacenti. 

Nell'ambito di questo primo settore di ricerca si colloca lo studio 
della visione magica del mondo da parte degli ungheresi e dei popoli uralici 
(sciamanesimo, fiabe popolari, credenze antiche). 
Di carattere prevalentemente, ma non esclusivamente critico-letterario 

e lo studio sulla Vita lettararia ungherese nel Quattrocento e Cinquecento. 
Particolare attenzione sara prestata all'inserimento di modelli letterari 
e sociali italiani nella cultura e nella societa ungherese, alla formazione 
della cultura di corte in Ungheria ed in Transilvania nella seconda meta 
del Quattrocento e nel Cinquecento. Lo studio della storia delle idee e 
della mentalita andra a connettersi con lo studio letterario, nell'ambito 
del quale una speciale analisi spettera alla letteratura ungherese del 
Cinque e Seicento. 

Parzialmente affine e lo studio deli1Immagine del Turco in Italia 
attraverso anche la mediazione ungherese, studio sicuramente non facile 
se non abbinato all'individuazione di ricche fonti documentarie o a stampa. 
Ancora attinente alla storia delle idee e delle mentaliti e lo studio del 
Preilluminismo cattolico e il rinnovamento culturale in Ungheria. Si 
tratta di uno studio del ruolo della Controiforma nel rinnovamento della 
vita culturale e sociale deli'Ungheria liberata dal Turco, e della 
funzione degli intellettuali cattolici ungheresi formatisi nei collegi 
italiani nel corso del Settecento. Esso prosegue con lo studio comparato 
deli'Illuminismo moderato" italiano ed ungherese, nonché sulla presenza 
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di poeti e soldati ungheresi in Italia e italiani in Ungheria dal 
1748 al 1848-49. Come frutto esotico viene studiato inoltre La poesia 
" all'italiana" della fine del secolo in Ungheria e la irradiazione del 
teatri italiano (Metastasio e il melodramma nell'Európa centrale). 

Di largo respiro cronologico é geografico e lo studio su Trasformazioni 
e influssi linguistici in area balcanico-mediterranea: i fenomeni 
linguistici oggetto dello studio dovranno di necessita riguardare non 
solo l'area geografico magiara e italiana, ma tutte quelle contermini 
attraverso i secoli. 
Di vastissima ampiezza e rilevenza storica e la ricerca su piu piani 

e di carattere esplicitamente interdisciplinare attinente 1'Accumulazione 
e mancata accumulazione del capitale in Ungheria e in Italia in eta 
moderna e contemporanea. L'arco cronologico comprende almeno tre secoli 
(Settecento, Ottocento e Novecento) e, di conseguenza, e necessario 
ricorrere a svariate competenze di numerosi studiosi - non solo deli' 
economia e della storia economica - per i singoli periodi di tempó oggetto 
di studio. 

In connessione con la precedente ricerca viene avviato uno studio sulle 
Trasformazioni politiche e costituzionali in Ungheria e in Italia dal 
secondo Settecento ai giorni nostri. É evidente in questo caso l'intento 
di completare con un'indagine dettagliata approfondita - che parta da una 
base documentaria la piu ricca possibile e si confronti con le due 
storiografie nazionali - il quadro della storia dei due Paesi per i 
periodi di tempó indicati. Settori di questa ricerca sono dedicati agli 
avvenimenti a noi piu vicini in linea con il carattere di Ente scientifico, 
ma anche di servizio che lo Statuto assegna al centro. La recente problematica 
politica, soprattutto deli'Ungheria in rapida trasformazione, e quindi 
oggetto di attenta indagine al fine di fornire un'informazione critica su 
eventi che altrimenti andrebbero relegati ancora per decenni nella 
pubblicistica. 

A queste ampie ricerche di storia politica ed economica si legano 
parelleli studi di carattere culturale e letterario. Essi in prima istanza 
attengono alla Civilta e alla vita culturale dell'Austria-Ungheria, alla 
comparazione delle Tendenze artistiche e letterarie italiane e ungheresi, 
della fine deli'Ottocento e del primo Novecento tra Decadentismo e 
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Avanguardie, ai Contatti culturali e letterari italo-ungheresi per lo 
stesso periodo, alla Simbiosi delle due culture nella citta di Fiume. 
In secondo luogo tali studi proseguiranno a riguardo della societa e 
della civilta ungherese contemporanea per mettere in luce la evidente 
crisi di valori e la nascita di nuovi .ideali, nonché per cogliere La 
ricezione della cultura italiana nell'Ungheria di oggi. 

B) Altro scopo immediato e strettamente funzionale all'intero programma 
di ricerca e la creazione, in collaborazione con l'Ufficio Centrale per 
i Béni Archivisticí (Ministero dei Beni Culturali), di una Mappa dei fondi 
archivistici italiani sull'Ungheria e di una Mappa dei fondi bibliografici 
italiani suli'Ungheria.Una prima indagine di carattere archivistico é 
stata avviata in piu sedi (ad es. presso gli Archivi di Stato di Mantova, 
Modena e Ferrara). Tali realizzazioni dovrebbero essere correlate con 
paralleli regesti dei materiali archivistici e librari ungheresi riguardani 
l'Italia. In particolare si progetta un Thesaurus per soggetto su supporto. 
non cartaceo. Non e pensabile infatti che tali catalogazioni possano 
aspirare ad essere esaurienti e agili senza il ricorso agli strumenti piu 
moderni e in primo luogo a Personal computers. A riguardo di questo 
particolare, ambizioso progetto si ricorda che in Italia si svolge rego-
larmente 11insegnamento di Lingua e letteratura ungherese e di filologia 
ugro-finnica presso nőve universita. Presso altre due universita (la 
Statale e la Cattolica di Milano) esiste il lettorato di lingua ungherese. 

In ognuna di queste sedi si sono formate sezioni di biblioteca ungherese 
che, insieme con i fondi ungheresi della Biblioteca Alessandrina di Roma 
e deli1Accademia d'Ungheria in Roma, rappresentano a livello italiano-
qualitativamente e quantitivament-unpatrimonio librario eccezionale di 
öltre 50.000 volumi fra i quali spiccano autentiche rarita (come quelle 
provenienti dalia biblioteca di Charles de Tolnay e come il Fondo Fraknói). 

C) Rendiconti e saggi attinenti il programma di ricerc.a saranno rési 
pubblici attraverso la „Rivista di Studi Ungheresi" , edita per conto dei 
Centro dall'Universita de Roma presso l'editore Carucci. Essa va potenziata 
e resa semestrale o quadrimestrale. Ad essa si affianchera quanto prima 
una collana di Quaderni che ospitera monografie o miscellanee di particolare 
qualita connesse al programma di ricerca. 
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La ,,Rivista di Studi Ungheresi e il Centro hanno rapporti con altre 
pubblicazioni periodiche quali „ Giano Pannonio" deli'Universita di Padova 
e la Gazzetta italo-ungherese". 

D) Convegni di studi e altre manifestazioni saranno altrettanti momenti 
per faré incontrare e dialogare i membri del Centro, gli aderenti al 
programma di ricerca a gli studiosi in genere. II Centro ritiene di 
possedere gli strumenti organizzativi e scientifici per realizzare tali 
incontri con l'apporto anche di studiosi stranieri, ungheresi in primo 
luogo. Si segnala a questo riguardo che si sta avviando la pubblicazione 
degli Atti del convegno di studio üngeria e Italia dagli anni Trenta agli 
anni Cinquanta, organizzato a Roma da un'unita di ricerca del Centro stesso 
(operante nell'Universita di Roma) nello scorso novembre. II Centro conta 
inoltre di poter organizzare nel 1996 il Congresso internazionale deli' 
Associzione internazionale di Studi ungheresi a Roma e Napoli. 

Per tali iniziative pubbliche, come anche e soprattutto per la stessa 
attivita di ricerca e documentazione, il Centro conta sulla piena 
collaborazione dell'Accademia ungherese delle scienze, deli'Accademia d' 
Ungheria in Roma, della Biblioteca Nazionale „Széchényi" di Budapest, dei 
Ministeri ungheresi competenti per i singoli settori di ricerca, delle 
Universita magiare e, inoltre in Italia, del Ministero della Ricerca 
scientifica e tecnologica, del Ministero dei Béni culturali, delle Universita 
e dei diversi Enti di ricerca, CNR in testa. 

E) Nell'ambito dei servizi previsti dalló Statuto il Centro intende: 
1. curare una rassegna stampa particolarmente specializzata con analisi 

costante dei periodici e della pubblicistica ungherese, nonché di quella 
italiana riguardante 1'Ungheria. 

2. fornire la consulenza dei suoi membri - tutti specialisti qualificati 
- a studiosi, studenti e giornalisti interessati alle tematiche ungheresi 
e italo-ungheresi che abbiano necessita di informazioni di vario genere 
per la preparazione dei loro studi o articoli. 

3. collaborare a corsi di aggiornamento e di lingua attraverso la 
consulenza dei propri membri, 1'approntamento di materiale didattico ed 
eventualmente un diretto intervento nei corsi stessi. 
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4. assicurare un servizio di traduzioni a quanti ne avessero necessita. 
F) Tra i fini generáli che il programma di ricerca si pone vi e la 

pubblicazione di una storia deli'Ungheria e, parallelamente, di una 
Storia della letteratura ungherese. Le piu recenti storie letterarie 
(di P. Ruzicska e di F. Tempesti) risalgono infatti agli anni Sessanta, 
mentre una Storia deli'Ungheria e del tutto assente nel panorama 
editoriale italiano. Le due opere dovranno costituire punto di riferimento 
ineludibile per gli studiosi e strumento di studio per gli studenti 
universitari. 

Részlet a központ által kiadott 
" STATUTO E PROGRAMMA DI RICERCA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER 
GLI STUDI UNGHERESI IN ITALIA" 

című anyagból 
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Nemzetiségi Dokumentációs Centrum 
(Pozsony) 

1. Megalakulása 
A Nemzetiségi Dokumentációs Centrum (NDC) 1991 januárjában alakult 

meg állampolgári társulásként, három alapító tag kezdeményezése nyomán. 
Az anyagi feltételek biztosítása után a későbbiekben intézetként kíván 
működni. /•*•/ 
2. Céljai 

1. A Nemzetiségi Dokumentációs Centrum elsődleges célja a tudományos 
kutatáshoz szükséges infrastruktúra, könyvtár, levéltár és számítógépes 
adatbank kiépítése. Ezek segítségével az intézet gyűjti, rendszerezi és 
közzéteszi a nemzetiségi kérdés elméletével és gyakorlatával foglalkozó 
adatokat, különös tekintettel a Szlovákiában, illetve Csehszlovákiában élő 
nemzetiségekre. 

2. Kutatásszervezési feladatok elvégzése. Kutatási tervek kidolgozása, 
a kutatáshoz szükséges szakemberek felkutatása, a kutatás anyagi fedezetét 
biztosító támogatók szervezése. 
Együttműködés más csehszlovákiai kisebbségek intézeteivel, kutatóival a 
nemzetiségi kutatások koordinálása céljából. Továbbá együttműködés hasonló 
feladatokat ellátó külföldi intézetekkel és központokkal. 

3. Évkönyv megjelentetése, amely tartalmazza a csehszlovákiai nemzeti-
ségek és etnikai csoportok aktuális adatait; parlamenti képviseletüket, a 
végrehajtó szervek nemzetiségi ügyekkel megbízott részlegeinek adatait és 
a nemzetiségi politikai mozgalmak, testületek, szövetségek, egyesületek 
adatait. 
Az évkönyv második részében a nemzetiségek életével és jogállásával kapcso-
latos dokumentumok (törvények) kapnak helyet. 
A harmadik rész pedig tanulmányokat közölne a nemzetiségi kérdés különböző 
vonatkozásairól. 
Az első kötet, NDC Évkönyv' 92 címmel már szerkesztés alatt van. 
3. Vagyoni helyzete és gazdálkodása 

A Nemzetiségi Dokumentációs Centrum a létezését biztosító 83/1990 
Tt.sz. 'törvény értelmében nem folytathat kereseti és vállalkozói tevékenységet. 
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A működéshez szükséges anyagi fedezetet tagdíjakból, saját tevékenységének 
esetleges hasznából és ajándékozás útján szerzett eszközökből fedezi. 
Támogatást elfogad gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól, alapítvá-
nyoktól, egyéb, nem vállalkozói testületektől és egyénektől. 

Az NDC gazdálkodása a csehszlovák törvényekkel összhangban az alap-
szabályzat előírásai szerint történik. A társulat vagyonát azok a dologi 
és pénzbeli javak képezik, amelyeket a tagsági díjból, saját tevékenysége 
hasznából és ajándékozás útján szerez. A bevételeket a társaság céljaival 
szorosan összefüggő hasznos tevékenységre fordítja. 

A társaság vagyoni helyzetéről és gazdálkodásáról a vezetőség a taggyűlés 
előtt egy alkalommal nyilvánosan beszámol. Ezenkívül háromtagú választott 
ellenőrző bizottság ellenőrzi a társulat egész gazdálkodását és könyvvi-
telét. A lefolytatott ellenőrzések eredményeiről jelentést terjeszt a tag-
gyűlés elé. /•••/ 
4. Könyvtár és Levéltár 

Magyar nemzetiségi könyvtár és levéltár felállításának gondolata 
Szlovákiában már évtizedekkel ezelőtt felvetődött. Az uralkodó rezsim az 
elmúlt negyven évben azonban következetesen megakadályozta a szlovákiai 
magyarság intézményrendszerének fejlesztését. Ezért komolyabb könyvtár-
alapítási kísérletről nem is beszélhetünk. Leszámítva a CSEMADOK központ 
utóbbi másfél évtizedben kifejtett igyekezetét, amely igazi támogató hozzá-
állás hiányában sajnos megfeneklett. így is hasznosnak mondható, mert az 
összegyűlt könyvanyag megfelelő rendezés és katalogizálás után értékes 
gyűjteményt alkothat. 

Az NDC mostani gyűjteménye arra az állományra épül, amelyet 1990 november 
7-én az Új Szóban, majd több más hazai magyar lapban meghirdetett könyv-
gyűjtési felhívás alapozott meg. A Bibliotheca Hungarica jelszó alatt 
ismeiftté vált kezdeményezés elindítója Zalabai Zsigmond író, tanszékvezető 
egyetemi tanár volt, aki később az NDC alapító tagja lett. így a két kezdemé-
nyezés egybeolvadt és most létrejött a Csehszlovákiai Magyar Központi Könyv-
tár és Levéltár. 

Gyűjtőkörét más könyvtárak állományának figyelembe vétele mellett, a 
nemzetiségi igényekhez és a várható kutatói felhasználás követelményeihez 
igazítva a következőkben állapítottuk meg. Ezek szerint a CSMKK gyűjti: 
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1. Csehszlovákiában 1918 után megjelent és folyamatosan megjelenő magyar 
nyelvű nyomdatermékeket, könyveket, újságokat, folyóiratokat, kisnyomtat-
ványokat, plakátokat. Ide soroljuk az 1939-1945 között, a Szlovák Köztársa-
ság területén, megjelent magyar nyomdai produkciót is. Ezek alsorozataként 
a könyvtár gyűjti a Magyarországhoz visszacsatolt területeken, 1938-1945 
között megjelent produkciót is. 

2. A nemzetiségi és etnikai-kisebbségi kérdés irodalmát, amely bármely 
ismert nyelven, vagy bárhol a világon jelent is meg. 

3. Kézikönyveket, lexikonokat, enciklopédiákat, gyűjteményes munkákat, 
szótárakat, bibliográfiákat, amelyek szükségesek egy működő könyvtárban. 

A'könyvtár pillanatnyi állománya 1991 október elején, mintegy kétezer 
kötet, könyv, néhány tucat folyóirat és újság évfolyam, több kiló kisnyomtat-
vány és mintegy kétszáz plakát. 

Ezúton mondunk köszönetet annak a 75 adományozó szervezetnek és magán-
személynek aki gyarapította könyvtárunkat. 

Várjuk a további könyvadományokat. 
Különálló részlegként működik majd a levéltár, amely különböző iratképző 

szervek által produkált, de a nemzetiségi kérdéshez kötödő iratokból, továbbá 
csehszlovákiai magyar személyiségek hagyatéki irataiból és levelezéséből, 
valamint a csehszlovákiai magyarság intézményeinek, szervezeteinek irataiból 
tevődik össze. Az anyag begyűjtése folyamatban van. A rendezést követően a 
levéltár állagáról részletes leltárt közlünk évkönyvünkben. 
5. Tisztségviselői 

Dr. Varga Sándor - igazgató 
Füri Béla mérnök - alapító tag 
Dr. Zalabai Zsigmond kandidátus 
V. Takács Katalin - könyvelő 
Az ellenőrző bizottság tagjai: 

Az NDC postacíme a következő: Spoloínost' NDC 
P.O.Box 180 
814 99 Bratislava 

Az NDC bankszámla száma: VÚB Bratislava-mesto, 124032-012 
ICO: 173 146 07 

(Terjedelmi okból rövidített változat. A szerk.) 

- alapító tag 

Dr. Végh László - elnök | 
Presinszky Lajos 
Tóth Géza 
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Magyar Történészek Világszövetsége 
World Federation of Hungárián Historians 

Alapszabály 
Általános rendelkezések 

1. § 

Az Egyesület neve: Magyar Történészek Világszövetsége 
Az Egyesület székhelye: H-1014 Budapest, Úri u. 53. 

2 . § 

A Szövetség működése kiterjed minden olyan területre, ahol magyar 
történészek működnek. A helyi, regionális tagszervezetek az alapszabály 
szerint teljes autonómiával rendelkeznek. 

A Szövetség működési költségeit tagsági díjból a tagok, valamint 
természetes és jogi személyek önkéntes adományaiból fedezi. A tagsági 
díjakat a választmány állapítja meg a helyi csoportok javaslatai alapján. 

3. § 
A Szövetség célja: A Magyar Történészek Világszövetségének elsőrendű 
célja a világ különböző országaiban élő valamennyi magyar történészek 
közötti állandó és rendszeres kapcsolatok megteremtése, ápolása; a tudo-
mányos információk és eszmék cseréje, a magyarság történelmét érintő 
kérdések megtárgyalása - részleges területi vagy szakmai konferenciák, 
illetve világtalálkozók keretében. A Szövetség fontos célja a kisebbségi 
sorban vagy szórványban élő magyar történészek működésének támogatása, a 
magyar történelem szabad művelésének és oktatásának elősegítése, ápolása. 

A szükségeshez képest nemzetközi szakmai és politikai fórumok segítsé-
gét veszi igénybe, ha véleményszabadságot sértő, történelmi emlékeinket 
pusztító magatartást észlel. 

4. § 
A Szövetség tagsága: A Szövetség tagjai lehetnek már működő szakmai 
egyesületek, csoportok, szervezetek, intézmények, valamint a történelemmel 
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hivatásszerűen foglalkozó személyek. A felvétel - az alapító tagok ki-
vételével - a szövetség titkárságához eljuttatott írásos jelentkezés 
alapján történik. A felvételről a választmány dönt. Az új tagok névsorát 
a Szövetség hírlevele folyamatosan közreadja. 

A Szövetségi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, kizárásá-
val vagy kollektív tagság esetén az illető szervezet feloszlásával. 

A kilépést írásban kell közölni a Szövetség valamelyik tisztségviselő-
jével . 

A Szövetség közgyűlése szótöbbséggel kizárhatja azt a tagot, aki az 
alapszabály rendelkezéseit súlyosan megszegi, különösen, ha az alapszabály-
ban meghatározott szövetségi célokkal ellentétes tevékenységet folytat. 
A Szövetség minden tagja egyenlő szavazati joggal rendelkezik. Bármelyik 
tag megválasztható tisztségviselőül. 

5. § 
A Szövetség vezető szervei 

Közgyűlés: A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés időpont-
járól a tagságot időben tájékoztatni kell. 

A közgyűlést a jövőben rendszeresen, 3-5 évenként a Világtalálkozó 
keretei közt kell megrendezni. 

A közgyűlésen részt vehetnek a Világtalálkozó résztvevői, valamint a 
helyi és regionális tagszervezetek képviselői. A tagság rendkívül nagy 
területi szétszórtsága indokolja, hogy ahol a Szövetség tagjai nem tö-
mörülnek regionális szervezetbe, a Szövetség elnöksége személyre szóló 
meghívókat küld ki. A közgyűlés ily módon meghívott résztvevőinek aránya 
nem haladhatja meg a közgyűlés résztvevőinek 10 %-át. A közgyűlés hatá-
rozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megvá-
lasztása, az Alapszabály-módosítás, és a Szövetség feloszlatásának ki-
mondása. Az Alapszabály módosításához és a Szövetség feloszlatásának ki-
mondásának a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) 
szükséges. 

52 



/ hungarológiai hírlevél 

6. § 

A Világszövetség tevékenységét a közgyűlések ülései között a 
Választmány utján fejti ki. 

A Választmány tagjait a közgyűlés egyszerű többséggel, titkos 
szavazással választja a következő közgyűlésig terjedő időszakra. 

A Választmány összetétele lehetőség szerint megfelel a tagság terü-
leti összetételének. A Választmány a közgyűlésnek beszámol. 

A választmányi ülések között a Világszövetség ügyeiben a Választmány 
Tanácsa jár el. Tagjait a Választmány választja. A Tanács döntéseit a 
Világszövetség magyar állampolgárságú tagjai, továbbá az esetenként meg-
hivandó külföldi állampolgárságú tagok tanácskozása alapján hozza. 

A Világszövetség tisztségviselői: 
- tiszteletbeli elnök 
- elnök 
- két társelnök 
- titkár. 

Az elnök gondoskodik a Világszövetség testületeinek összehívásáról, 
összeállítja az ülések napirendjét, gondoskodik a határozatok végrehaj-
tásáról. 

A Világszövetség elsődleges képviselője az elnök. Az elnök képvi-
selettel a Választmány további négy tagját felruházhatja. 

A társelnökök részt vesznek a Világszövetség programjának, működési 
elveinek kidolgozásában. Közreműködnek a testületek munkájának irányí-
tásában. 

A titkár feladata az operatív teendők ellátása, a Világszövetség te-
vékenységéhez, működéséhez szükséges feltételek biztosítása. 

Utalványozási joggal az elnök és a képviseleti- joggal felruházott 
választmányi tagok rendelkeznek. 

A Választmány a gazdasági és technikai feladatok ellátására szak-
értőket, ügyvivőket bízhat meg, illetve alkalmazhat. E tevékenységért a 
titkár felelős. 
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Vegyes rendelkezések 
7. § 

Ha a Szövetség megszűnik, vagyona a taglétszám arányai szerint a 
Magyar Történelmi Társulatra és a többi tagszervezetekre száll, 
amennyiben a közgyűlés a jövőben másként nem intézkedik. 

8. § 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesü-
letekről szóló 1989. évi II. számú tv. rendelkezései, másrészt a később 
meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak. 

Magyar Történészek Világszövetségének 
tisztségviselői és választmánya 

Király Béla 
Benda Kálmán 
Jakó Zsigmond 
Deák István 
Szarka László 

tiszteletbeli elnök 
elnök 
társelnök 
társelnök 
titkár 

Választmányi tagok: 

H. Balázs Éva 
Gergely András 
Glatz Ferenc 
Hanák Péter 
Jeszenszky Géza 
Juhász Gyula 
Kosáry Domokos 
Litván György 
Ormos Mária 
Orosz István 
Szakály Ferenc 
Szita László 
Domonkos László 

Várady Béla 
Borbándi Gyula 
Péter László 
Molnár Miklós 
Egyed Ákos 
Benkő Samu 
Demény Lajos 
Csetri Elek 
Popély Gyula 
Püspöki Nagy Péter 
Rókay Péter 
Mészáros Sándor 
Váradi-Sternberg János 
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MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM 

KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR 

N Y I L A T K O Z A T 

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium állásfoglalása az Egyesült 
Államok-beli Rutgers Egyetemen kialakítandó Magyar Intézetet illetően 

i 
A magyar fél melegen üdvözli, hogy az előkészítő tárgyalások eredményre 
vezettek és 1991 őszén egy háromtagú Magyar Intézet kezdheti meg működé-
sét a New Brunswick-i Rutgers Egyetemen. Az Intézet felállításával kap-
csolatban a magyar fél a következőket vállalja: 
- magyar nyelvi lektort biztosít 10 évre az Intézetnek 
- alapkönyvtár adományozását kezdeményezi és azt folytonosan ellátja 

anyagokkal 
- az 1991-1992-es akadémiai évre két Fulbright-ösztöndíjas egyetemi oktatót 

irányít a Rutgers Egyetemre a Magyar Intézetbe. 

Budapest, 1991. április 3. 

Dr. Biszterszky Elemér 
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