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Tájékoztatók 

Hungarológia Japánban 

1. Hungarológiai oktatóhelyek, .japán hungarológusok 
a/ Osaka University of Foreign Studies (1985-től Waseda Mika) 
b/ Kansai University of Foreign Studies (1980-tól Tokunaga Yasumoto) 

- itt található a Lotz-féle uralisztikai gyűjtemény 
c/ Tokyo University of Foreign Studies (1982-től Iwasaki Etuko, Asatsu 

Erzsébet, Hukaya Sitosi, Hukaya Berta, Tokunaga Yasumoto) 
d/ Chiba University (Minamizuka Shingo) 
e/ Kanazava University (Maruyama Keiiti, Kasima Masahiro, Horibayasi 

Takumi) 
f/ Hokkaido University Slavic Research Centre (Idea Oszan) 
g/ Hoszei University (Haba Kumiko) 
h/ egyéb magyar kurzusok: Asahi Culture Centre (Tomoshi Kawai) 

Japan-Hungary Friendship Society (Asatsu 
Erzsébet, Iwasaki Etuko) 
Japan-Soviet Institute (Hukaya Sitosi) 

i/ a fordítók általában nem kötődnek egyetlen egyetemhez, főleg al-
kalmi munkából élnek (pl. Iwasaki Etuko, Kume Emiko, Tasiro Humio 
Hani Kyoko) 

2. Hungarológiai kiadványok 
Imaoka Juichiro: Magyarul négy hét alatt 
Iwasaki Etuko: Magyar nyelvkönyv és társalgási könyv 
Contrastive Studies: Hungárián-Japanese. Szerk. Hidasi Judit 

Budapest, 1988. Akadémiai Kiadó, 209 p. 
Journal of Intercultural Studies (Kansai University, Intercultural 

Research Institute) 
East European Studies (1976) 

3. A hungarológia ügyét pártoló alapítvány 
Japán alapítvány ( főigh.: Watanabe Jusuke - budapesti irodát kíván-
nak nyitni) 
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4. Támogatandó terUletek a nyelvészet és a nyelvoktatás mellett 
zenetudomány (évente számos hallgató tanul a Kodály Intézetben és 

a Zeneművészeti Főiskolán) 
történettudomány, politológia, közgazdaságtudomány 

5. A Japánban tervezett hungarológiai központról 

(hungarológiai központok működnek: Bloomingtonban, Hamburgban, Groningen-
ben, Párizsban, Prágában, Rómában, Ungváron és Újvidéken) 

- az ELTE és a Chiba University között folyt tárgyalások az ELTE anyagi 
nehézségei miatt megakadtak (japanisztikai központ) 

- a Japán Alapítvány a Chiba University bevonásával kelet-középeurópai 
központot kíván létrehozni Budapesten, de ehhez magyar hozzájárulás is 
szükséges 

- Tokióban, a Chiba University-n létre lehetne hozni egy hungarológiai 
központot, amelynek fő feladata a Magyarországra, illetve a magyar 
nyelvre és kultúrára vonatkozó adatok gyűjtése, valamint információk 
szolgáltatása a magyar vonatkozású tárgyalásokhoz stb. 
- Az adatgyűjtéshez javasoljuk, hogy a leendő központ vegye igénybe 

az Országgyűlési Könyvtár PRESSDOK szolgáltatását, amely 
külföldről is előfizehető és IBM-kompatibilis számítógépen 
hozzáférhető (havonta kb. 3000 tétel) 
az Országos Széchényi Könyvtár Hungarika Információ szolgál-
tatását, valamint 
a Nemzetközi Hungarológiai Központ számítógépes hungarológiai 
oktatóhelyi és módszertani dokumentációját. 

- A tokiói központ működéséhez elengedhetetlenül szükséges egy a 
helyi érdeklődést figyelembevevő alapkönyvtár összeállítása, amely-
nek speciális gyűjtőköre a szokásos nyelvészeti, irodalmi, történelmi 
tematika mellett a zenetudomány és a politológia lehetne. Szükséges 
a rendszeres napilap-és folyóiratellátás biztosítása is. E két te-
vékenységet a kialakult gyakorlat szerint a Nemzetközi Hungarológiai 
Központ végzi. 
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- Az újonnan alakult központot be kell vonni a már működő európai 
központok munkájába. Feladatköre - ezekhez hasonlóan- kiegészülne 
a Japánban folyó hungarológiai oktató- és kutatómunka koordinálásá-
val, a hungarológusok számontartásával és rendszeres tájékoztatásával. 

- A japán-magyar kulturális munkatervbe be kellene illeszteni az alábbi 
perspektivikus terveket: 
a/ kölcsönösségi alapon /esetleg a Japán Alapítvány és a MKM támogatá-

sával/ egy-egy japán ill. magyar lektort foglalkoztathatnánk az 
ELTÉ-n és a Chiba University-n, aki egyben a japanisztikai ill. a 
hungarológiai központ munkatársa is lehetne 
/A Japánban dolgozó magyar lektor szakmai-módszertani támogatását 
a Nemzetközi Hungarológiai Központ látná el/ 

b/ évente 5-5 hungarológiával foglalkozó hallgató és japanisztikával 
foglalkozó magyarországi hallgató kaphasson l-l hónapos ösztöndíjat 
/az utazási költség biztosításával/, hogy részt vehessen pl. az 
NHK nyári egyetemén vagy nyelvtanfolyamain, esetleg más pl. közgaz-
dasági vagy fordítói nyári egyetemen/ 

c/ évente 5-5 végzett japanológus ill. hungarológus szakember kapjon 
l-l hónapos továbbképzési lehetőséget /ösztöndíj és az.útiköltség 
biztosításával/. 

A hungarológiai központtal kapcsolatos anyagi kérdések 
Az ilyen kétoldalú megállapodások feltételezik azt, hogy mind a két 

fél jelentős anyagi ráfordításával valósulnak meg az előzetes elképzelések. 
A hungarológia iránt világszerte tapasztalható érdeklődés fenntartása 
elsődlegesen magyar érdek, erre pedig áldozni kell, mert az évek során 
végzett hungarológusok vagy a nyelvet csak rövid ideig tanuló "magyar 
szimpatizánsok" a politikai, gazdasági, kulturális élet számos területén 
mozdíthatják elő ügyeinket (jelenleg 100 egyetemen kb. 4000 hallgató tanul 
magyar nyelvet, ill. hungarológiát). 
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a/ Az alapkönyvtár felállítása és kiszállítása az első évben 
kb. 200 eFt (ennek kb. a fele szállítási költség) 
minden további évben minimálisan 50-70 eFt 

b/ A magyarországi lapok előfizetésére kb. 25-30 eFt 
c/ A lektor költségeire - ha teljes egészében a magyar fél fizetné: 

kb. évi 40 ezer USD 
d/ A japán ösztöndíjasok fogadásához szükséges keretösszegek biztosítása. 

* * * 

Kiegészítés a Minamizuka professzor úrral folytatott 
személyes beszélgetés alapján (1991.július 11.) 

1. A Chiba University - a Kanazava University-vel közösen - jelenleg egy 
Magyar Könyvtár (Library of Hungárián Studies) befogadására és működ-
tetésére vállalkozna. A hungarológiai központ (Centre of Hungárián 
Studies) létesítésének alapfeltétele, hogy az ELTE és a Chiba Egyetem 
között megszülessék a fentebb már említett egyezmény. 

2. A Chiba Egyetem kiemelten érdeklődik a kelet-középeurópai regionális 
kutatások iránt. 

3. Elképzeléseik szerint olyan fiatal szakembereket küldenének tanulmány-
útra, akik még nem múltak el 35 évesek. 

4. A vendégtanár-csere lehetőségét is figyelemre méltónak tartotta a 
professzor úr, de ez a kérdés -a lektor ügyével együtt - az ELTE-
vel kötött szerződés függvénye. 
A vendégtanárt esetleg más szakterületekről pl. közgazdaságtudomány, 
zene fogadnák, ugyanis nem kizárólag csak filológusokkal szeretnének 
együttműködni. 

5. A Japán AlapítványiJapan Society for Promotion of Sciences) részt 
vehetne az utazási költségek finanszírozásában. 

59 



/ hungarológiai hírlevél 

Megjegyzés: 
Antall József miniszterelnök úr szeptemberi látogatása alkalmából a 
Nemzetközi Hungarológiai Központ könyvtáralapító ajándékcsomagot állí-
tott össze a tokiói Chiba Egyetem számára: 
Magyarország nemzeti atlasza 
Osztrák-Magyar Monarchia-album 
Hóman-Szekfű: Magyar történet I-V. kötet 
Magyar néprajzi lexikon I-V. 
Magyarország története (tízkötetes kiadás) 
Bibliotheca Corviniana 
Vizsolyi Biblia 

Készült: a Nemzetközi Hungarológiai Központban a Hungarológiai Tanács 
anyagának felhasználásával 
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75 éves a berlini egyetemi magyar tanszék 

A porosz kormányzat 1916. március 10-én hozott határozatot arról, 
hogy a berlini egyetemen magyar tanszék létesüljön. A határozat nagyon 
gyorsan megvalósult: augusztusban kinevezték az egyetem rendkívüli 
tanárának Gragger Róbertet a budai Pedagogicum fiatal oktatóját és 
el is kezdődött az oktatás;. Gragger nagy ambícióval látott munkához, 
könyvtárat hozott létre, amelynek egy részét - kb. 1000 kötetet - ő 
adományozta az intézménynek. /A könyvtár állománya egyébként Gragger 
berlini pályafutása alatt mintegy 32000 kötetre nőtt./ A szerény felté-
telekkel induló szemináriumból egy év alatt tudományos műhelyt szervezett, 
1917-ben megalapította a Berlini Egyetem Magyar Intézetét. Az intézet 
működési feltételeinek javítása és társadalmi kapcsolatainak kiszélesítése 
érdekében létrehozta a Berlini Magyar Intézet Barátainak Társaságát. 
A tanszék munkatársainak száma is nőtt, Gragger két státuszt kapott egy 
lektor és egy asszisztens alkalmazására, így lehetőség nyílott a munka-
megosztásra és a szervezetszerű működésre. Gragger 1919-ben beindította 
az "Ungarische Bibliothek" c. sorozatot, amelyben magyar irodalmi, tör-
ténelmi, művelődéstörténeti munkákat adott közre, 1921-ben megjelentette 
az "Ungarische Jahrbücher" c. periodikát, amelynek hat kötete látott 
napvilágot az ő szerkesztésében. Gragger fő célja a magyar irodalom, kul-
túra'és tudomány német nyelven való megismertetése volt. 

Gragger intézetfejlesztési elképzeléseinek komplexitását tükrözi, hogy 
integrálja intézményébe a finnugrisztikát, az ural-altajisztikát és a 
turkológiát. 1922-ben a magyar filológiai tanulmányok széles értelemben 
vett megnevezésére ő használja először a "hungarológia" szót. A hunga-
rológia oktatásával, kutatásával és az ezzel összefüggő ismeretterjesztéssel 
foglalkozó intézményrendszer kiteljesedését jelentette, amikor 1924-ben 
Gragger közreműködésével létrehozták a berlini Collegium Hungaricumot. 

Gragger 10 éves berlini tevékenysége, amelyet 1926-ban bekövetkezett 
korai halála szakított meg, valóban a hungarológia "fénykorának" tekinthető. 
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Utódai, köztük olyan neves oktatók, kutatók mint Farkas Gyula, W.Steinitz 
vagy Szent-Iványi Béla, valamint a tanszék mindenkori oktatói a későbbi 
évtizedekben a történelmileg változó és időnként mostoha körülmények 
között is igyekeztek megőrizni és továbbfejleszteni a graggeri hagyomá-
nyokat és értékes eredményekkel gazdagították a hungarológiát, a magyar-
német tudományos és oktatási kapcsolatokat. 

A berlini magyar oktatóhely megalapításának 75. éves évfordulóját 
tudományos rendezvénnyel ünnepelte a Hungarológus Oktatók Nemzetközi 
Társasága, a Berlini Humboldt Egyetem Hungarológiai Szemináriuma és a 
Nemzetközi Hungarológiai Központ. A nemzetközi hungarológiai szimpóziumon 
a tudományos program mellett kiállításon mutatták be a magyar-német kul-
turális kapcsolatok könyvtermését, valamint a berlini magyar oktatóhely 
értékes könyvanyagának és dokumentumainak egy részét. 
A kiállítás szervezésében a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesü-
lése is közreműködött. A konferencián elhangzott előadások kötetbe 
szerkesztve várhatóan 1992-ben jelennek meg. 
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Magyar "tanfolyamok Barcelonában 
• 

Hosszú és nehéz erőfeszítések után, szinte minden előzmény nélkül, 
az 1990/1991-es tanévben először, két hivatalosan szervezett magyar 
tanfolyam is indult Barcelonában. Sem a kezdeményező Katalán-Magyar 
Kulturális és Baráti Egyesületnek, sem a tanfolyamok vezetőjének, 
dr. Mikes Tündének nem voltak ezt megelőzően számszerű ismeretei sem a 
katalóniai igényekről, sem arról a közönségről, mely ezt az érdeklődést 
mutathatta. 

Mind a két tanfolyam 1991 januárjában indult, egészen kezdő szintről. 
Az egyikre a Barcelonai Autonóm Egyetem Nyelvi Lektorátusán került sor. 
a Katalán Autonóm Kormány Kulturális Osztályának anyagi és adminisztratív 
segítségével, amely nélkül lehetetlen lett volna megvalósítani a magyar 
nyelv oktatásának tervét. 
Ez az egyetem Barcelonától mintegy 25 kilométerre található, és így az 
órák színhelyét csak kocsival vagy vonattal lehet megközelíteni. Ilyen kö-
rülmények között a csoport csupán 6 fős létszámát kielégítőnek lehet tekin-
teni. A heti 2x2 órára kedden és csütörtökön délután kerül sor, maga a tan-
folyam július elejéig tart. A diákok között többféle korosztály és foglal-
kozás képviseltetik: egyetemi hallgatótól általános iskolai és egyetemi 
tanárig; háziasszonytól egy nagy bútortervező cég képviselőjéig. Ami 
közös szinte mindegyiküknél, az az őket Magyarországhoz és a magyar nyelv-
hez kötő személyes kapcsolatok vagy gyökerek megléte. Ez az oka annak, hogy 
mind annak ellenére, hogy kezdő szintről indultak, óriási lépésben halad-
nak előre, s nincs különösebb gond a szintjüknek megfelelő írásbeli, avagy 
szóbeli kifejező képességgel. A kurzus elvégzése és a záróvizsga után min-
den diák hivatalos, az egyetem által kiállított bizonyítványt kap. 

A másik csoport óráit sikerült a város központjában, egy nagyhírű, közel 
130 éves múltra visszatekintő katalán magánkönyvtár és művelődési intézmény, 
az Ateneu Barcelones termeiben tartani. Ez a kurzus "önfenntartó", azaz a 
hallgatók által befizetett tandíjból fedezzük a teremköltségeket és a 
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tanári óradíjakat. A hallgatók a tanfolyam elvégzése és a záróvizsga 
sikeres letétele után bizonyítványt az Egyesülettől kapnak majd. 
Annak ellenére, hogy a Katalóniában élő magyarok száma igen csekély (nem 
haladja meg az 50 főt), ennek a tanfolyamnak a sikere utal egyrészt az 
Egyesület jó munkájára, másrészt arra az élénk és nagyfokú érdeklődésre, 
ami a katalán közönségben megvan. A kedvező földrajzi adottság is tük-
röződik a résztvevők igen magas, 17 fős létszámában. Nagy többségüknek 
semmi személyes kapcsolata nincs Magyarországgal; érdeklődésük főként nyel-
vészeti és kulturális. Szép számmal találhatók közöttük elméleti és össze-
hasonlító nyelvészettel foglalkozók, szociológusok, elméleti pedagógusok. 
Ez a társaság, melynek átlagéletkora körül-belül 30 év, hetente 1x2 órá-
ban tanulja a nyelvet, éppen ezért lassabban halad, mint a másik. Nyelvészek 
lévén többségben, az oktatás célja és stílusa is különbözik a másik cso-
portétól: míg az a gyakorlatban használt, beszélt nyelvet és fordulatait 
kívánja elsajátíttatni, addig ez utóbbi a nyelv alapvető szerkezeteit elmé-
leti szempontból mutatja be, nem egyszer az összehasonlító nyelvtudomány 
eszközeit híva segítségül. 
Ennyit tudunk írni a magyar nyelvoktatás múltjáról és jelenéről Barcelo-
nában - a jövendő, a nagy érdeklődés ellenére, sajnos igen bizonytalan: 
ennek adminisztratív és főként pénzügyi okai vannak. Anyagi segítség vagy 
szubvenció nélkül (jöjjön az Magyarországról avagy az itteni katalán szer-
vektől) nincs remény a folytatásra. S ne felejtsük el, hogy a katalán szer-
vek hosszú időn keresztül nem tekinthetik feladatuknak a magyar nyelv és 
kultúra ügyének ápolását... 

XXX 
1991. augusztus 1-én 3 hallgató: Iván Périz, Antonio dei Rio és Ramon 
Monton egy hónapos intenzív nyelvtanfolyamon vett részt a Nemzetközi 
Hungarológiai Központban. Ketten ösztöndíjat kaptak a Művelődési és Köz-
oktatási Minisztériumtól. 

Mikes Tünde 
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A finnugor mint második szak a szófiai egyetemen 

Felvétel: Az alapfokú finn vagy magyar nyelvtanfolyam elvégzése 
után a hallgatók kívánságuk alapján felvehetők a finnugor szakra, mint 
B-szakra. Az alapfokú nyelvtanfolyam magában foglalja a finn vagy a 
magyar nyelv teljes gyakorlati nyelvtanát és körülbelül 1700 szót. A 
hallgatóknak felvételi vizsgát kell tenniük vagy finn vagy magyar nyelv-
ből. 

A felvételi vizsga anyaga: a hallgató nyelvtani ismereteinek elle-
nőrzése, és egy egyszerű finn vagy magyar szöveg bolgárra fordítása. 
Mivel a hallgatók szókincse kicsi, nem lehet megkövetelni tőlük, hogy 
szabadon beszéljenek magyarul vagy finnül, de kötelesek néhány percig 
folyamatosan beszélni magukról, városukról, képesnek kell lenniük, hogy 
egy rövid szöveget állítsanak össze az alapfokú tanfolyam bármelyik té-
májáról. A felvételi vizsgán figyelembe kell venni, hogy ezek a nyelvek 
épp a kezdeti szakaszban nehezek. A. szófiai egyetem hallgatói felvehetik 
a finnugor szakot második szakként a másod évfolyam befejezése után,illetve 
bármelyik évfolyamon, valamint az egyetem elvégzése után is, ha képesek 
az órákat látogatni. Az óralátogatás kötelező. 

Tanterv: A sikeres felvételi után az oktatás párhuzamosan két úgy-
nevezett "profilra" oszlik: a finnre és a magyarra. Függetlenül attól, 
hogy a hallgatók melyik profilt végzik, tanulmányaik során általános 
finnugrisztikai képzést is kapnak. Az órák száma 3 év alatt 540, amely 
egyenletesen oszlik meg félévenként. 

Finn profil: I. szemeszter: 2 óra fonetika 
4 óra gyakorlati finn nyelv (2 óra ismétlés, 

2 óra a haladó 
nyelvkönyv anyaga) 

II. szemeszter: 2 óra morfológia /előadás/ - beszámoló 
2 óra gyakorlati nyelvtan a haladó tankönyv 

alapján 
2 óra publicisztikai szövegolvasás és 

elemzés 
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2 óra morfológiai előadás - vizsga 
4 óra morfológiai elemzés és beszédgyakor-

lat szépirodalmi szövegek alapján 
2 óra mondattani előadás - beszámoló 
2 óra gyakorlati foglalkozás:szépirodalmi 

szövegek mondattani elemzése és beszéd-
gyakorlat 

2 óra előadás a magyar kultúra történetéről 
/mindkét profil számára egységesen/ 

2 óra mondattan előadás - vizsga 
2 óra gyakorlati foglalkozás - stilisztikai 

elemzés XX. századi szövegek alapján, 
beszédgyakorlat 

2 óra a finn kultúra története 
/mindkét profil számára egységesen / 

VI. szemeszter: 2 óra gyakorlati magyar nyelv - beszámoló 
2 óra finn nyelvtörténet /I óra előadás, 

1 óra szövegelemzés/ - beszámoló 
2 óra bevezetés a finn nyelvtudományba /mindkét 

profil számára egységesen/ 
Összefoglaló vizsga / = szigorlat / 

A magyar profil programja ugyanennek a tükörképe. 
Speciális kollégiumok /mindkét profil számára/ : 

- A finn irodalom története 
- A magyar irodalom története 

Minden hallgató a profiljától függetlenül általános képet kap a finn 
és a magyar nyelvről, valamint a finnugor népek kultúrájáról. 

Összeállította: Dr. Jakócs Dániel és Tarja Dejanova 
Szófia 

III. szemeszter: 

IV. szemeszter: 

V. szemeszter: 
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Magyar nyelvvizsga Szlovéniában 
(Tervezet) 

A magyar nyelvvizsga a Szlovéniában szlovén-magyar összefüggésben 
szükségletként jelentkező, hivatali, munkahelyi és egyéb magyar nyelv-
használathoz ad a nyelvismeret fokát dokumentáló igazolást. A magyar nyelv-
vizsgát hivatalosan kinevezett nyelvvizsgabizottság előtt lehet letenni. 
Ennek illetékes kivitelezője a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának 
Magyar Nyelv és Irodalom Intézete, illetőleg a Mariborban és a Ljublja-
nában működő Magyar Lektorátus. Magyar nyelvvizsgát lehet tenni általános 
és szakterületi anyagból, alap-, közép- és felsőfokon, szó- és írásbeli 
kommunikációs készségek, illetőleg mindegyik szintjén. 

Az általános nyelvvizsga arról a nyelvtudásról ad bizonylatot, amelyre 
a magyar nyelvet használónak a mindennapi életben van szüksége /pl. 
utazás, szórakozás, vásárlás stb./. 
A szakterületi vizsga azt a nyelvtudást méri, amely a vizsgázónak a 
szakmája gyakorlásához szükséges /pl. üzletkötő, vámhivatalnok, tanácsi 
dolgozó stb./. 
Az alapfokú vizsga megkívánja a vizsgázótól, hogy beszédkészsége alap-
ján kérdéseivel, válaszaival tudjon részt venni a leggyakoribb mindennapi 
beszédhelyzetekben, megadott témáról 1-2 percig folyamatosan érthetően 
beszélni. Képes legyen megérteni a leggyakoribb köznapi témákkal kap-
csolatos beszéd lényegét. Tudjon - ha számos hibával, korlátozott szó-
kinccsel és szerkezetekkel is - világosan és érthetően kommunikálni írás-
ban. Képes legyen a mindennapi életben előforduló szövegeket olvasni, 
szótár segítségével megérteni és azokból a lényeget kiemelni. 

Középfokon a vizsgázó tudjon folyamatos párbeszédet folytatni minden-
napi beszédhelyzetekben elfogadható nyelvtani helyességgel, illetőleg 
3-4 percet összefüggően beszélni a köznapi életből vett témákról. Képes 
legyen megérteni a folyamatos beszéd lényegét közvetlenül vagy médiák 
közvetítésével. Tudjon az alapfokú követelménynél pontosabban, rugal-
masabban és jóval kevesebb hiba elkövetésével magyarul írni prózai 
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szöveget szótár segítségével. Képes legyen nem szépirodalmi szövegeket 
szótár segítségével megérteni, magyarul összefoglalni, magyarra fordítani. 
A felsőfokú vizsgán a jelöltnek tudnia kell bármilyen köznapi vagy el-
vont témájú beszélgetésben, önálló beszédben folyamatosan, jól érthetően 
és nyelvileg megfelelően viselkednie, illetőleg 5-6 percet folyamatosan 
beszélnie. Képesnek kell lennie arra, hogy megértse a folyamatos beszéd 
lényegét és főbb részeit akkor is, ha a téma nem ismerős, és a kontextus 
ismeretlen számára. Tudja a középfokú követelménynél pontosabban, stí-
lusosabban, változatosabban, számottevően kevesebb hibával kifejeznie 
magát írásban. Le;gyen képes nem szépirodalmi szövegeket, újságcikkeket 
és egyéb anyagokat szótár segítségével pontosan megérteni, lefordítani, 
újrafogalmazni. 
A szóbeli kommunikációs készségeket értékelő vizsga a beszédkészségre és 
a beszédértésre irányul. 
Az írásbeli kommunikációs készségekre vonatkozó vizsga az íráskészséget 
és az olvasott sszöveg értését méri. 
A szó- és írásbeli kommunikációs készségeknek, a beszédkészségnek, a 
beszédértésnek, az olvasott szöveg értésének és az íráskészségnek bizo-
nyítására együttes vizsgát is lehet tenni. 
Minden 14. életévét betöltött szlovén állampolgár és olyan külföldi 
állampolgár jelentkezhet a magyar nyelvvizsgára, aki hivatalosan /pl. 
munkavállalás céljából/ tartózkodik Szlovéniában. 
A nyelvvizsgára Mariborban vagy Ljubljanában kerül sor attól függően, 
hogy zömmel melyik helyre jelentkeztek vizsgázni a jelöltek. 
A vizsgára levélben kérvénnyel lehet jelentkezni arra a helyre címezve, 
ahol vizsgázni kíván a jelölt. 
Nyelvvizsga évente kétszer van: júniusban /jelentkezési határidő: március 
31./ és decemberben /jelentkezési határidő: október 31./. 
A vizsgára jelentkezés elfogadásáról, a vizsga pontos idejéről a jelöltet 
az az intézmény értesíti a vizsga előtt kb. két héttel, ahová a jelent-
kezését a jelölt beadta. 
A vizsgával kapcsolatos információt a vizsgázó a nyelvvizsgabizottság 

I 
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által összeállított tájékoztatóból szerezheti meg. 
A nyelvvizsgabizottság legalább három tagú. A vizsgáztatókat a már 
említett két illetékes intézmény biztosítja saját oktatóiból, illetőleg 
a vizsga jellegéből fakadóan külső .rizsgáztatókból. 
A jelölt a vizsgája eredményéről írásos igazolást kap a vizsga napját 
követő kb. 10 nap múltán. A nyelvvizsga eredményével kapcsolatban nincs 
helye fellebbezésnek, panasz esetén viszont a bizottság megvizsgálja, 
nem történt- e tévedés vagy adminisztrációs hiba. Ha igen, akkor sor kerül 
az eredmény korrigálására. • 
A sikertelen nyelvvizsga tetszés szerint ismételhető valamely következő 
vizsgaidőszakban. 
Ha a vizsgázó rajta kívül álló okok miatt /betegség, külföldi utazás 
stb./ miatt nem tudott megjelenni a vizsgán, és ezt hivatalos okmánnyal 
igazolja, a befizetett vizsgadíj alapján a következő /csak a következő/ 
vizsgára kérheti behívását. 
A nyelvvizsgát vizsgadíj ellenében lehet letenni. 
A nyelvvizsgával kapcsolatos ügyek intézésére a nyelvvizsgabizottság 
titkárt kér meg. 

Összeállította: Lukács István (Ljubljana) 
Molnár Zoltán Miklós (Maribor) 
Varga József (Maribor) 

X X X 
A tervezet készítői szívesen fogadnak minden kiegészítési, változ-
tatási javaslatot. Javaslataikat az NHK címére (1519 Budapest Pf. 385.) 
kérjük. (A szerk.) 
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A Nemzetközi Hungarológiai Központ véleménye 
Bakos István és Kósa László 
"A hungarológia intézményrendszerének és hazai háttér-
bázisának megújítása, feladatai" című tervezetéről 

I. Általános jellemzők és megjegyzések 
1.1. A cím ígéretes, átfogó tanulmányt sejtet, amely régi és aktuális 

problémák megoldását célozza meg, a jelenlegi formájában azonban 
inkább vázlatnak tekinthető. Nem felel meg sem tartalmilag, sem formai-
lag a 3. oldalon is megfogalmazott célnak, a kulturális diplomácia hun-
garológiai vonatkozásai áttekintésének, értékelésének. 
1.2. Az egész tervezeten végighúzódik egy súlyos fogalomzavar, amely 

abból adódik, hogy a készítők figyelmen kívül hagyták, illetve nem 
tárgyalják a hungarológia hagyományos, a XX. század 2. és 3. évtizedében, 
valamint a második világháborút követő időszakban kialakult intézmény-
rendszerének jellemzőit, differenciált feladatrendszerét. Helytelenül és 
következetlenül használják szinonimaként a Collegium Hungaricum — magyar 
kulturális intézet — egyetemi magyar intézet — hungarológiai központ fo-
galmakat, holott ha a fenti áttekintést elvégezték volna, nyilvánvalóvá 
vált volna a tartalmi, funkcióbeli, érdekeltségi különbség az egyes intéz-
ménytípusok között. 
1.3. Nem tekinti át a tervezet a hungarológiával foglalkozó teljes hazai 

és külföldi intézményrendszert, hanem abból önkényesen kiemel néhá-
nyat, és felépíti köré az új /?/ intézményi struktúrát. Ezzel azonban csak 
felemás megoldás született, amely a kutatással, a kutatóintézetekkel eleve 
nem kíván foglalkozni, kihagyja a társadalmi szervezetek egy részét, vala-
mint a könyvtárak, egyetemek hungarológiához kapcsolódó szolgáltatásait, 
így pl. nem szerepel a tervezetben a Magyarságkutató Intézet, a Dunatáj 
Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia, az OSZK teljessége, az Országgyűlési 
Könyvtár HUNDOK, PRESSDOK szolgáltatásának említése, a Kodály Intézet, a 
Debreceni Nyári Egyetem stb. 

A külföldi intézmények felsorolásánál a tervezet nem tér ki pl. a 
magyar-külföldi baráti társaságok, egyesületek, TIT-jellegű népfőiskolák, 
vasárnapi iskolák szerepére. 
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így, a hungarológiai intézményrendszer teljességének, cél- és feladat-
rendszerének áttekintése nélkül, a korábban létrehozott intézmény-mons+rumok 
felbomlásának elemzése nélkül, az 1985-ös és 1986-os hungarológiával foglal-
kozó miniszteri értekezlet tapasztalatait meg sem említve, az a veszélyes 
helyzet alakulhat ki, hogy a pillanatnyi érdekcsoportoknak alárendelt, 
kellően át nem gondolt új KKI, MIVI, NKI alakulhat ki, amely egy-két éven 
belül működésképtelenné válik. 
1.4. A tervezet nem hangsúlyozza kellőképpen a mindenkori kormányzat sze-

repét a magyar nemzeti propagandában: vannak olyan intézmények, fel-
adatok, amelyek ellátását nem lehet egy bizonytalan költségvetésre támasz-
kodó alapítványra építeni, hanem el kell különíteni számukra egy keretet, 
amelyből alaptevékenységeiket magas szinten el tudják látni. Alapítványi 
pénzből legfeljebb az ösztöndíjak, pályázatok ügyét lehet finanszírozni, egy 
intézményrendszer működését nem. 
I. 5. A tervezet készítői a legalapvetőbb gazdasági számításokat sem végez-

ték el, vagy ha igen, nem szerepeltették az anyagban, holott enélkül 
nem lehet kijelenteni azt, hogy az új intézményrendszer gazdaságosabban, 
jobban, jobb személyi és infrastrukturális feltételekkel fog működni. 
I. 6. A bizottságból hiányzott a hungarológia oktatásának szakértője. Jelen-

létével minden bizonnyal elkerülhető lett volna az oktatással kapcso-
latos tartalmi és tárgyi tévedések sorozata. (L. később). 
I.7. A tervezet fölveti a neves személyiségekből álló, működésképtelen 

tanácsadó testület létjogosultságának kérdését - ugyanakkor helyette 
két hasonlót is ajánl, egy kuratóriumot és egy újjászervezett Hungarológiai 
Tanácsot, amelyek közül vagy az egyik vagy mindkettő döntési joggal is 
rendelkezne. Ebből az következik, hogy az említett "állami" gyámság helyett 
"tanácsadói", "döntéshozói" szinten jönne létre egy túlbürokratizált tes-
tület, amely az összetételét tekintve legtöbbször hiányosan működhetne, 
hiszen a felsoroltak többsége eddig sem tartotta fontosnak, hogy véleményt 
nyilvánítson a hungarológia kérdéseiben, mert nem is igazán tartozik a 
szakterület művelői közé. 

II. A tervezetben vázolt intézményrendszerrel kapcsolatos észrevételek 
II.1. A tervezetben csak városnevekkel felsorolt, illetve később hibásan 

közölt adatokat ki kell egészíteni az intézménytípus megnevezésével, 
valamint a tévedések kiigazításával. Ezek a következők /a tervezet sorrend-
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jében/: Róma (1929 nem 1927!), Bécs (1924), Berlin (1924) - Collegium 
Hungaricum; ma ilyen pl. Leuvenben működik. London: Magyar lektorátus és 
könyvtár (1937), Konstantinápoly: Magyar Tudományos Intézet (1917), 
Párizs: Magyar Intézet (1942), Varsó (előbb Krakkó): Magyar Tudományos 
Intézet (1945), Helsinki: Egyetemi Magyar Intézet és Lektorátus (1926), 
Amsterdam: Finnugor szakcsoport (1969), Stockholm: Egyetemi Magyar Intézet 
(1931), Magyar Kultúrintézet (1946), Genf: Magyar Tájékoztató Könyvtár 
(1943), Szófia: Egyetemi Magyar Intézet és lektorátus (1942), München: 
Finnugor szeminárium (1965), Ankara: Egyetemi Magyar Intézet (1935) -
magyar tanszék (1935) - magyar lektorátus (1946). 
II. 2. Jelenleg a világ 30 országának több mint 100 egyetemén és főiskolá-

ján folyik magyar nyelv- és hungarológia-oktatás közel 300 oktató 
és 4000 hallgató részvételével. Évente kb. 800-1000 fővel gyarapszik a 
hungarológusok száma. Ez a legkiterjedtebb intézményrendszere a hungarológi 
nak. ennek ellenére nem kapja meg a tervezetben azt a figyelmet, amely 
számaránya és jelentősége alapján megilletné. 
II. 3. A Collegium Hungaricumok és a magyar intézetek tevékenységének 

megújításával foglalkozó mellékletek hiányoznak a tervezetből, 
így ezekről nem lehet érdemben véleményt mondani. A Collegium Hungaricumok 
újjáélesztése időszerűtlennek tűnik a nemzetközi kutatási és csereprogra-
mok, az egyetemközi kapcsolatok kiszélesedésének idején, amikor évről évre 
több magyar kutató kap lehetőséget szaktudásának bővítésére valamelyik 
külföldi egyetem vagy kutatóintézet keretében. 
II. 4. A tervezet nem viszonyul egyértelműen a társadalmi szervezetekhez. 

A Magyarok Világszövetségével nem kíván foglalkozni (ilyen indok-
lással), ellenben a Nemzetközi Magyar Filológiai Társasággal és az Anya-
nyelvi Konferenciával (ismét vitatható arányban) igen. A Magyarok Világ-
szövetsége is a költségvetésből kapja a pénzt, amelyből táborokat, tovább-
képzéseket szervez, könyveket ad ki - tehát nem hagyható figyelmen kívül 
tevékenysége a hungarológia intézményrendszerének egészét vizsgálva. 
II. 5. Foglalkozik viszont a tervezet a Zánkai Gyermeküdülővel, amelyet 

a tervezett intézmény részeként képzel el - annak ellenére, hogy 
a MKM kb. egy éve foglalkozik a tábor privatizálával. így ez kérdéses, 
mert privatizált intézmény pedig nem tartozhat egy félig-meddig alapítvány 
ill. állami támogatásra épülő intézményrendszerhez. 
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II. 6. A hungarológiai alapítvány elnevezésére egyik javaslat sem fogad-
ható el, mert: 
a/ az Európa et Hungaria két problémát vet fel: Hungaria nem 

része-e Európának; valamint ez az 
elnevezés figyelmen kívül hagyja a 
jelentős amerikai és ázsiai műhelyeket; 

b/ a Collegium Hungaricum az intézménytörténet ismeretében arra 
enged következtetni, hogy ez az alapít-
vány a külföldön kutatni kívánó magya-
rok számára biztosít ösztöndíjat, holott 
egészen más céllal jönne létre. 

II. 7. A Collegium Hungaricum elnevezést a tervezet a 11. oldalon a magyar 
kulturális intézet szinonimájaként használja, míg a 12. oldalon 
a hungarológiai központot nevezi így. Meg kell határozni pontosan, 
hogy melyik elnevezést használja következetesen. A Collegium Hunga-
ricumokhoz kapcsolódó művelődéstörténeti tartalom a fentieket kizárja. 

II.8. Több ponton vitatható a tervezetnek a Nemzetközi Előkészítő Inté-
zettel és a Nemzetközi Hungarológiai Központtal foglalkozó része. 

A NEI jelenlegi feladatkörének vázlata egyetlen kritikai észrevételt sem 
tartalmaz annak ellenére, hogy tevékenysége az elmúlt évtizedekben mind 
politikai, mind szakmai szempontból vitatható. A "közelmúltban" lezajlott 
vizsgálat még a rendszerváltás előtt történt. Feltehetőleg ma több következ-
tetést másképp értékelne egy újabb elemzés. 

Az egyetemek lektorátusain folyó munka egyre inkább afelé tart, 
hogy a külföldi hallgatók nyelvi előkészítésére és későbbi /a jelenlegi 
gyakorlat szerinti/ szaknyelvi oktatására egyaránt alkalmas lehessen. Ezzel, 
valamint az ösztöndíjas politika megváltozásával a NEI végleg elveszíti azt 
a funkciót, amiért eredetileg létrehozták. Vitatható, hogy a határokon túli 
magyarság egyetemi előkészítésének feladatát maradéktalanul sikerült-e 
ellátnia. Véleményünk szerint erre a NEI más szakterülettel foglalkozó taná-
rait nem lehet rövid idő alatt alkalmassá tenni. (Ezt lényegében a fel-
vételi vizsgák eredménye is igazolja - a gyengeségnek természetesen a hallga-
tók gyenge felkészültsége is az egyik oka.) A tervezetben említett Márton 
Áron Kollégiummal a javaslatok között foglalkozunk. 
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A Márton Áron Kollégium mellett a Nemzetközi Hungarológiai Központ a 
másik legfiatalabb - két éve működő - intézmény. Ennek ellenére 1989 és 
1991 között 26 kiadvánnyal járult hozzá a módszertani munkához, a külföldön 
működő tanszéki és lektorátusi könyvtárakat kb. 80G0 kötettel gyarapította 
(az egyetemi jegyzeteken kívül). A központ tevékenységét az MKM szakfő-
osztálya nem segítette sem szakmai státusokkal, sem a minimálisnak tekint-
hető működési feltételek javításával (pl. a nélkülözhetetlen eszközök be-
szerzése, a lektori illetménykiegészítésre fordítható összeg rendszeres 
biztosítása stb.). Az NHK tevékenységének összefoglalását az alapítólevél 
alapján elkészítettük. A tervezet két - célzatos - megfogalmazását (az inté-
zet feladata lenne ....; a feladatoknak csak részben tudott megfelelni) 
sérelmesnek tartjuk és visszautasítjuk, mert egyetlen más intézmény nevének 
említésekor sem fogalmaztak meg a készítők kritikai megjegyzést, amely -
minthogy az NHK-ban folyó komplex vizsgálat még nem fejeződött be - lehet 
indokolt más esetekben, de a tények kellő ismerete hiányában tendenciózus 
és megalapozatlan. 

II.9. A tervezetben szerepel a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat és a 
Corvina Könyvkiadó - illetve később mint Corvina Könyv- és Lapkiadó 

és Kereskedelmi Vállalat - a megfogalmazás szerint a hungarológia szolgála-
tában. Ez a kijelentés nem érthető pontosan. Jó elgondolásnak tűnik első 
pillanatban a hungarológiával kapcsolatos könyvkiadást, lapkiadást és 
könyvterjesztést egy "profi" cégre bízni, azonban ezzel két eleve veszte-
séges intézmény kapcsolódna a tervezett struktúrához. A hungarológiai jel-
legű könyvek - tankönyvek, jegyzetek, szöveggyűjtemények, módszertani segéd-
könyvek - példányszáma sokszor csak 20 - 50 - 100, amivel egy ún. nagy nyom-
da nem foglalkozik, hiszen a rentabilitás 5000 példánynál kezdődik. Ez a 
tevékenység nem nélkülözheti az állami - vagy alapítványi támogatást. Hasz-
nosabb és gazdaságosabb a számítógéppel szerkesztett, lézerprinteres eljá-
rással készült és sokszorosított kiadványok előállítására törekedni. Erre 
az NHK megtette az első lépéseket egy nagyteljesítményű számítógép beszer-
zésével . 

III. Javaslatok 
III. 1. Az ésszerűség, a szakmai hitelesség, a működőképesség és a gazda-

ságosság szempontjainak figyelembevételével a tervezetben javasolt 
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öt (pontosabban a Hungarológiai Tanács titkárságával hat) intézmény fúziója 
helyett a következőt ajánljuk megfontolásra: 
a/ A nyelvi előkészítéssel az MKM bízza meg a jól működő egyetemi, 

főiskolai lektorátusokat, így a nyelvtanítás két igen fontos fá-
zisa összekapcsolódhatna annak az intézménynek az igényei szerint, amelynek 
hallgatóiról szó van. Hasonlóképpen a lektorátusok gondozhatnák a részkép-
zés egészét is, mert a külföldi, idegen anyanyelvű hallgatók képzése nem 
került eddig szakszerű irányítás alá. 
b/ A Márton Áron Kollégiumot a hagyományos Collegium Hungaricum-ok 

alapján lehetne működtetni: legyen otthona a határokon túlról ér-
kezett magyar nemzetiségű diákoknak. Megfelelően felkészült tanárok irányí-
tásával készüljenek fel az egyetemi felvételi vizsgákra, a már felvett 
hallgatókat pedig az Eötvös Collegium szellemében képezzék tovább, foglal-
kozzanak tehetséggondozással pl. Ha a Márton Áron Kollégium tevékenységét 
valóban a kisebbségi háttérből érkezett hallgatók igényeihez és a velük szem-
ben támasztott követelményekhez igazítják, akkor elkerülhető lesz az első év 
kudarcát okozó minden tényező, és a kollégium áhított szellemi műhelye le-
het a kisebbségi magyar fiatalságnak. 

c/ A jelenlegi NHK tevékenységét - a nevének meghagyásával - ki lehetne 
bővíteni azokkal a feladatokkal, amelyeket a Goethe Instituttal 

való összevetésben megfogalmaztunk. A Zsombolyai utcai épület teljes át-
adását kértük, mert ez a feltétele annak, hogy az intézet két-három éven 
belül megteremtse az önfenntartás lehetőségét és a költségvetéstől csak annyi 
pénzre tartana igényt, amennyi a lektorok pénzügyi és szakmai ellátásához 
szükséges. Ezek reális, megalapozott tervek voltak, amelyre eddig csak a 
jelen tervezetben megfogalmazott, erősen megkérdőjelezhető intézményi struk-
túrával válaszolt a bizottság, illetve a minisztérium. 
d/ A hungarológia teljes hazai intézményrendszerének koordinálására, 

a tudományos intézetekkel való egyeztetésre egy átalakított, valós 
jogosítványokkal, döntési jogkörrel felruházott Hungarológiai Tanács lenne 
hivatott, amelynek az összetételét - a működőképesség miatt - újra kellene 
gondolni. 

A fentebb vázolt javaslatunk arra épült, hogy a meglévő, jól működő 
intézményi struktúrából a gazdaságosság és a szakmai hitelesség megőrzésével 
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kialakítsunk egy hatékony, voltaképpen 4 részből álló intézményrendszert. 
Ez annál is fontosabb, mert a meglévő intézmények működési feltételeit is 
csak igen nehezen vagy egyáltalán nem tudja garantálni a művelődési kormány-
zat, tehát egy teljesen új, kizárólag non-profit jellegű, sőt veszteséges 
mammut-intézmény a kívánt célnak pontosan az ellenkezőjét szolgálná. 
A tervezetünkben foglalt intézmények közül a lektorátusok már működnek, a 
Márton Áron Kollégium már létrejött és a Nemzetközi Hungarológiai Központ 
is létezik - egyedül a Hungarológiai Tanácsot kellene egészen újjászervezni, 
a többinél az infrastruktúra és a feladatok módosításával el lehetne érni 
igen rövid idő alatt a kívánt célt. 
III. 2. Javasoljuk, hogy a bizottság a teljes intézményredszert tekintse 

át, függetlenül attól, hogy része lehetne-e az általa elképzelt 
új intézménynek vagy nem. 
III. 3. Javasoljuk, hogy készítsék el a tervezetben vázolt intézmény 

költségvetését, személyi és tárgyi feltételeinek figyelembevéte-
lével. Valamint gondolják át újra földrajzi szempontból is a tervezetet: 
hol és hogyan működne az új intézmény. 
IV. Összefoglalás 

A hungarológia múltbeli és jelenlegi intézményrendszerének ismere-
tében, a korábbi intézményszervezések- és átalakítások tapasz-

talataiból okulva úgy látjuk, hogy ez a tervezet nem kellően átgondolt, tar-
talmi, logikai ellentmondásokkal és tárgyi tévedésekkel terhelt. Nem az 
ésszerű, a jelenlegi gazdasági helyzetet és a távlati érdekeket, szakmai szem-
pontokat és sajátosságokat figyelembe vevő elképzelés, hanem inkább a 
pillanatnyi érdekviszonyok kivetítése a tudományos intézményrendszerre. 

* A tervezet megjelent a Magyar Felsőoktatás 1991. 6-7. számában. 
Ezenkívül a III. Hungarológiai Kongresszus résztvevői is megkapták. 
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Magyar vendégtanárok és lektorok a külföldi egyetemeken 
1991/92-es tanév 

Amerikai Egyesült Államok 
1. Bloomington 
2. New Brunswick 
Ausztria 
1. Bécs 

Horváth Judit 
Kontler László , Radnai Zsófia, Szépe György 

Bulgária 
1. Sumen 
2. Szófia 
Csehszlovákia 
1. Brno 
2. Nyitra 
3. Pozsony 
4. Prága 
Dánia 
1. Aarhus 
Dél-Korea 
1. Szöul 
Egyiptom 
1. Kairó 
Finnország 
1. Helsinki 
2. Jyváskylá 
3. Turku 

Szajbély Mihály,Fancsaly Éva, Hollósiné Szalai 
Zsuzsa 

Botos Éva 
Arató György, Jakócs Dániel 

Deák Eszter 
Nagy Lajos 
Bencze Lóránt 
Mokány Sándor 

Simoncsics Péter 

G.Szabó Zoltán 

Berzsák Rozália * 

Görömbei András, Márk Tamásné 
Varga Pál 
Varga Dudit 

Franciaország 
1. Bordeaux 
2. Lille 

Korompay Klára 
Martonyi Éva, Némethné Thimar Márta 
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3. Lyon 
4. Párizs 

5. Strasbourg 
Hollandia 
1. Groningen 
India 
1. Delhi 
Jugoszlávia — Horvátország 
1. Zágráb 

- Makedónja 
2. Skopje - Szerbia 
3. Belgrád 

- Szlovénia 
4. Ljubljana 
5. Maribor 
Kína 
1. Peking 
Lengyelország 
1. Krakkó 
2. Varsó 
Nagy-Britannia 
1. London 
Németország 
1. Berlin 
2. Göttingen 
3. Halle 
4. Hamburg 
5. München 

Király Katalin 
Tverdota György, Hanus Erzsébet, 
Nemes Gábor 

Ablonczyné Szabó Magda 

Bujtás László 

Köves Margit 

a lektori hely nincs betöltve 

Pusztainé Ambrus Ágnes 

a lektori hely nincs betöltve 

Lukács István 
Molnár Zoltán 

Szegő László 

Dósa Márta 
Feltóti Sándor 

Várady Tamás 

a lektori és vendégtanári hely megszűnt 
Forgács Tamás 
a lektori hely megszűnt 
Fazekas Tiborc 
Szűcs Tibor 
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Portugália 
1. Coimbra 
2. Lisszabon 
Románia 
1. Bukarest 
2. Kolozsvár 
Spanyolország 
1. Alcala de Henares 
Szovjetunió 
1. Moszkva 
2. Szentpétervár 
3. Ungvár 
Törökország 
1. Ankara 
* ösztöndíjas vendégoktatók 
xxx 

a beérkezett pályázatokról még nincs döntés 
ösztöndíjas hely 

Jeney Éva 
Kiss Mihály 

Géró Györgyi 

Bazsó Zoltán 
Kovács Edit 
Balogh Lajos 

Csáky Éva, Győri Anna 

Kinevezett magyarországi professzorok a külföldi egyetemeken 

Szegedy -Maszák Mihály 
Amerikai Egyesült Államok 
1. Bloomington 
Ausztria 
1. Bécs 
Hollandia 
1. Groningen 
Németország 
1. Göttingen 
Olaszország 
1. Padova 
2. Róma 
3. Udine 

Rédei Károly 

Honti László 

Gulya János 

Dezső László 
Sárközy Péter 
Bereczki Gábor 
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Az 1990/91-es tanévben befejezte vendégoktatói munkáját: 
Csehszlovákia 
1. Nyitra 
2. Prága 
Finnország 
1. Turku 
Franciaország 
1. Lille 
2. Lyon 
3. Párizs 
Jugoszlávia 
1. Belgrád 
2. Zágráb 
Kína 
1. Peking 
Nagy-Britannia 
1. London 
Németország 
1. Berlin 
2. Halle 
Portugália 
1. Lisszabon 
Szovjetunió 
1. Moszkva 
2. Szentpétervár 

Vörös Ottó 
Juhász József 

Kovács Magdolna 

Máté Györgyi 
Kálmán Péter 
Magyar Miklós, Szende Tamás 

Nagy József 
Nagy Beáta 

Józsa Sándor 

Hollósi Béla 

Tarnói László, Hegedűs Rita 
Déri Zsuzsa, Fogarasi Zoltán 

Rózsa Zoltán 

Gremsperger László 
Horváth Tamás (1991. szeptember 21-én elhunyt) 
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A HONT új tagjai 

A HONT választmánya 1991. november 22-én megtartott ülésén 
felvette tagjai sorába az alább felsorolt kollégákat: 

1. Dr. Bárdos Jenő 
8200 Veszprém Komócsin u. 30/A 

2. Dr. Bodolay Géza 
1051 Budapest Nádor u. 26. II. 7. 

3. Buday Lajos 
7624 Pécs Kacsóh P. u. 10. 

4. Dr. Budai László 
3300 Eger Almási Pál út 55. 

5. Dragaschnig Edina 
A-8020 Graz Josefigasse 35/4/20, Ausztria 

6. dr. Fancsaly Éva 
7623 Pécs Madách u. 5/A 

7. Francoz - Pump Andrea 
179, Avenue Victor Hugó 92140 Clamart, Franciaország 

8. Güngörmüs Naciye 
1024'Budapest Retek u. 19. V/l. 

9. dr. Horváth Judit 
2040 Budaörs Szivárvány u. 3. 

10. dr. Kábán Annamária 
3400 Cluj - Kolozsvár Str. Unirii Nr. 3 Ap. 27., Románia 

11. dr. Márk Tamásné 
7624 Pécs Török J. u. 12/7. 

12. Máténé dr. Szabó Mária Rózsa 
1025 Budapest Törökvész út 59/c 1.7. 
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13. Németh Attila 
8220 Vörösberény Temető u. 2. 

14. Sziopisz Mária 
1077 Budapest Dohány u. 16-18. II.3. 

15. dr. E. Végh - 3akos 
Zilverschoon Straat 2. Den Haag, Hollandia 

* 

16. dr. Voigt Vilmos 
1113 Budapest Tarcali u. 22/A 

17. Mag. Zobel Olga 
Georgen Str. 24. 8000 München 40, Németország 

ig. Mag. Zserdin Marianne 
A 8020 Graz Triester Strasse 75., Ausztria 
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Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi 
in Italia 

Accademia d'Ungheria in Roma 

TRASFORMAZIONI POLITICHE ED ISTITUZIONALI IN UNGHERIA DAL 
SECONDO SETTECENTO FINO AD OGGI (1789-1991) 

(Convegno di studi, Roma 9/11 ottobre 1991) 

Mercoledi 9 Ottobre 
ore 9 Indirizzi di saluto (sen. Giovenni Spadolini, sen. Leo 

Valiani,Prof. László Szörényi, 
prof. Achille Tartaro, prof. János Kelemen) 

ore 10.30 Trasformazioni politiche e costituzionali in Ungheria dagli 
Absburgo alla fine del regime comunista 
(presiede Elio d'Auria) 

relatori: Kálmán Benda, László Csorba, Magda Jászay, Giuseppe 
Monsagrati, Roberto Ruspanti 
ore 15 ripresa dei lavori (presiede Antonello Biagini) 
relatori: Pasquale Fornaro, Tibor Melczer, Francesco Guida, Ma'ria Ormos, 
Antonio Jannazzo. 
ore 17.30 intervallo 
ore 18 L'Európa centrale nel sistema internazionale, 1945-90 
(Tavola rotonda: presiede Ennio di Nolfo, partecipano Federico 
Argentieri, Fulvio D'Amoja, Francois Fejtő, Antonie de Jasay, 
György Kádár, Bianca Valota, Miklós Vásárhelyi) 
Giovedi 10 Ottobre 
ore 9 Storia delle istituzioni culturali in Ungheria e in Italia 

a) II movimento accademico e le ricerche scientifiche 
(presiede Sante Graciotti) 
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István Borzsák, Accademia ungherese delle scienze 
Olga R. Takács, Accademia ungherese delle scienze 
Péter Sárközy, Universita di Roma "La Sapienza" 
Giorgio Petracchi, Universita di Firenze 
József Takács, Universita di Budapest "Eötvös Lóránd" 
Paolo Ruzicska-Zsuzsa Kovács, Universita cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, Accademia ungherese delle scienze 
Győző Szabó, Universita di Budapest "Eötvös Lóránd" 
Armando Gnisci, Universita di Roma "La Sapienza" 
János Kelemen, Accademia d1Ungheria in Roma 
ore 15 b) Le istituzioni della magiaristica in Italia 

(presiede Giovan Battista Pellegrini) 

Carla Corradi Musi, Universita di Bologna 
Amedeo Di Francesco, Istituto Universitario Orientale di Napoli 
László Dezső, Universita di Padova 
Giovan Battista Pellegrini, Universita di Padova 
Danilo Gheno, Universita di Firenze 
ore 16 c) Le istituzioni "internazionali" delle ricerche italo-

ungheresi (presiede Amedeo Di Francesco) 
József Jankovics, Associazione Internacionale per gli Studi Ungheres 
Béla Giay, Istituto Internazionale di Ungarologia 
Andrea Csillaghy, Universita di Udine 
Gilberto Pizzamiglio, Universita di Venezia 
János Gulya, Universita di Gottingen 
ore 17 intervallo 
ore 17.30 Tavola rotonda: Situazione e problemi delle istituzioni 

per 1'insegnamento e per la diffusione della lingua e 
della letteratura ungherese in Italia 
(presiede Andrea Csillaghy, partecipano i docenti 
della matéria) 
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Venerdi 11 Ottobre 
•re 9 Assemblea generale del Consiglio Scientifico del Centro 

Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia 
(Villa Mirafiori, via Nomentana 118, aula V) 

•re 17.30 (Accademia d'Ungheria in Roma) 
Un editore ungherese negli Stati Uniti, Sándor Püski. 

Partecipano gli editori italiani Beniamino Carucci, Edizioni di 
Periferia, E/0. 
Nell'occasione sara inaugurata una mostra delle pubblicazioni della 
Casa Editrice "PÜSKI". 

Edoardo Del Vecchio e Miklós Vásárhelyi presentano "Italia e Ungeria 
1920-1960" 
(a cura di Francesco Guida e Rita Tolomeo) 
ore 19.30 ricevimento 
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II. Kárpát-medencei kisebbségi kétnyelvűségi tanácskozás 
(1991. december 13-14.) 

A fenti címen másodszor találkoztak az utóbbi két évben a magyarországi 
kisebbségek kutatói és gyakorló pedagógusai a határokon túli magyar 
kisebbségek képviselőivel. Az előadások is bizonyították, hogy a kisebb-
ségi körülmények hasonlósága szinte azonos problémákat vet fel a külön-
böző nyelveket beszélő népcsoportok esetében, de arra is fény derült, hogy 
a más körülmények között keletkezett kisebbségi közösségek sorskérdéseit 
nem lehet egy hamisan értelmezett reciprocitás alapján egybemosni. Sajnál-
juk, hogy az előadásokból megjelent gyűjteményes köteteket csak viszony-
lag kis kör ismerheti meg. 

P R O G R A M 

Juhász Gyula akadémikus, az OSZK főigazgatójának megnyitója 
Andrásfalvy Bertalan: A másik anyanyelvről 
Győri-Nagy Sándor: Az anyanyelvi súlypontú kisebbségi kétnyelvűség - a 

nyelvi megmaradás és együttélés föltétele 
Gyivicsán Anna: A magyarországi nemzetiségek aszimmetrikus - anyanyelvi 

zavarokkal küzdő - kétnyelvűsége 
Lanstyák István - Szabómihály Gizella: Ösztönösség és tudatosság a kétnyelvű 

szlovákiai magyar gimnazisták nyelvhasználatában 
Hozzászólások, vita 
Pintér Jánosné: Nyelvoktatás tapasztalatai és lehetőségei a nemzetiségi 

óvodában a tájnyelv jelentőségének tükrében 
Kovács Miklósné: Az óvodai kétnyelvűség kérdései Pelsőháromszéken 
Kovács Béláné: A román tannyelvű csoportok kétnyelvűsége a vegyes óvodákban 
V. Borbély Anna: A román kisebbségi nyelv iskoláskorúaknái 
Drescher J. Attila: A német nemzetiségi tanulók körében végzett IEA-olvasás-

értési vizsgálatról 
Kern Anna: A kétnyelvű oktatás tapasztalatai Bolyban 
Fazekas Sándorné: Mikor lesznek kétnyelvű szlovák nemzetiségi iskolák 

Magyarországon? 
Hozzászólások, vita 

86 



hungarológiai hírlevél 

Bagi Ferenc: Módszertan és nyelvészet viszonya a magyar mint idegen nyelv 
/környezetnyelv/ oktatásában 

Zsilák Mária: Identitástudat - nyelvátörökítés 
Sz. Dévai Judit: A megkerülhetetlen nemzettudat 
Radó Péter: A magyarországi nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználata 
Éger György:Vázlat egy őrvidéki magyar falu társadalmáról /Örisziget -

Siget in der Wart, 1989/ 
Götz László: Az uráli-finnugor nyelvek rokonságának areális nyelvkiegyen-

lítődési szemlélete 
Vita és zárás 
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A Hungarológiai Tanács üléseinek programja 

I. A Hungarológiai Tanács idei első tanácskozását 1991. május 16-án 
13,30 órakor tartotta az Országos Széchényi Könyvtárban (Budavári Palota 
"F" épület 516-os tanácsterem). 
Az ülés napirendjén a következő témák szerepeltek: 
1. A Nemzetközi Hungarológiai Központ által készített hungarológiai 

tankönyv- és jegyzetkiadási program véleményezése. 
2. Javaslat a hungarológia fejlesztésére Japánban. 

3. Információ a berlini hungarológia helyzetéről az átszerveződő Humboldt 
Egyetemen. 

4. Tájékoztatás a Rutgers Egyetemen létrejövő Magyar Intézetről, a meg-
állapodás-tervezet véleményezése. 

5. Egyebek 
- Információk a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészítésé-

nek helyzetéről. 
- Tájékoztatás a Teleki Intézet szervezésének helyzetéről. 

* * * 

II. Az 1991. július 4-i ülés napirendje a következő volt: 
1. Tájékoztató a prágai Hungarológiai Központ helyzetéről. 
2. Tájékoztató a müncheni Finnugor Tanszék helyzetéről. 
3. Javaslat a magyar tanulmányok elindítására a Sydney Egyetemen. 
4. A hungarológiai központok 1991. augusztus 17-én Szegeden sorrakerülő 

III. konferenciája programjának kialakítása. 

5. Egyebek. 

* * * 
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III. A Hungarológiai Tanács 1991. december 18-án 13,30 órakor tartotta ezévi 
utolsó ülését az Országos Széchényi Könyvtárban. * 

Az ülés napirendje: 
1. Tájékoztatás a Kósa László által vezetett munkabizottság előterjesztésé-

nek sorsáról. 
2. A külföldi magyar intézetek jövő évi munkaterveinek véleményezése. 
3. Tájékoztató a szegedi III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 

tapasztalatairól. 
4. Tájékoztató a hungarológia fejlesztésének lehetőségeiről Japánban és 

Angliában. 
* Az ülésről videofelvétel készült, amely megtekinthető az NHK video-
dokumentációjában. 
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