Tájékoztató
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmányának üléséről
(2009. augusztus 22.)
A Választmány ülését Tuomo Lahdelma elnök vezette. A vezetőség egyperces néma
felállással emlékezett meg elhunyt tagjainkról, majd az elnök felkérte a kolozsvári kollégákat,
hogy tájékoztassanak a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészületeiről.
Péntek János és Pozsony Ferenc elmondták, hogy bár a Babeş–Bolyai Egyetem vezetősége
mindent megígért, de a dolgok lassan, csak haladékkal teljesülnek. Elkészült a kongresszus
első körlevele, amelyet végül is a Kríza János Társaság nyomtatott ki, postázását a Társaság
titkársága vállalta. Elérhető a kongresszus honlapja is: http://hungkongkolozsvar.ubbcluj.ro,
ezen keresztül is lehet jelezni a részvételi szándékot. A 2010-ben 150 éves fennállását
ünneplő Erdélyi Múzeum-Egyesület, valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság is aktívan
közreműködik a szervezésben, a tudományos program alakításában és a rendezvény anyagi
támogatásában is. 2008 tavaszán Monok István főtitkár tárgyalt Kolozsváron vállalkozókkal,
akik támogatni kívánják a kongresszust. Nagyon fontos, hogy a közeljövőben megvalósuljon
egy találkozó az egyetem és a város vezetőségével is, a megbeszélteket szerződésben kell
rögzíteni. A legfontosabb feladat azonban a kongresszus tartalmi részének kidolgozása, hogy
az egyes tudományterületek orientáló szempontjai a honlapon is megjelenhessenek.
Monok István főtitkár arról tájékoztatott, hogy Sólyom László köztársasági elnök nem
vállalta a fővédnökséget – feltehetően mandátumának lejárta miatt –, de mind a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, Pálinkás József, mind az oktatási és művelődési miniszter,
Hiller István vállalták a kongresszus védnökségét. A kolozsvári kollégák javasolták, hogy a
Román Tudományos Akadémia elnökét is kérje fel a Társaság védnöki szerepre.
Pritz Pál szerint nagyon fontos a tudományos program megfelelő kialakítása, javasolta,
hogy előadásra csak akkor lehessen jelentkezni, ha a szimpóziumvezető jóváhagyta a témát a
szinopszis alapján. Ezért is kell mielőbb feltenni a honlapra a fő szempontokat. (Időközben ez
megtörtént, az egyes tudományterületek feldolgozásra javasolt kérdései olvashatók a
honlapon: http://hungkongkolozsvar.ubbcluj.ro/hu_tudomanyos.html.).
Roberto Ruspanti felvetette, hogy lehetne egy magyar–román kapcsolattörténeti
szimpózium is, ezt azonban a Választmány nem tartotta helyesnek, hiszen a főtémában eleve
benne foglaltatik a kapcsolattörténeti vizsgálódások lehetősége is, de a jelen konferencia
elsősorban a magyar kultúra helyzetét kívánja vizsgálni. Többen vélték úgy, hogy túlságosan
a jelenre és a közelmúltra koncentrál a főtéma, ezért a történeti kérdésekkel foglalkozó
kutatóknak kevesebb lehetőségük lesz a megnyilvánulásra. Monok István szerint azonban ez a
régió mindig állandó változásban van és volt, ezért a múlt kérdéseit vizsgáló kutatók is
szerephez juthatnak.
Dobos István A doktoriskolák konferenciájának következő programtervét – amelyre
Kolozsváron kerülne sor 2010 augusztusában – ismertette. Munkacímnek a Határátlépéseket
javasolta, amely az egyes tudományterületek, nyelvek és kultúrák között húzódó határok
átlépésére kíván sarkallni. A ilyen szempontból felvethető kérdések a lehető legtágabb
területet fogják át. Hol húzódik a határ tudomány és politika, tudomány és etika, tudomány és
fikció között, s a művészeteken belül szó, kép és hang között? Hogyan alkalmazkodik a
magyarságtudományi kutatás az államhatárok és a kulturális határok eltéréseihez? A
szervezők szeretnék, ha a jelentkezők a történeti és elméleti megközelítésmódok együttes
alkalmazásával nyitnák meg a tudományos eszmecsere minél tágabb tudományközi
diskurzusterét.
Bene Sándor a Társaság titkárságának elmúlt évi munkáját ismertette. Ennek során kitért a
titkárság kapcsolattartó és szervező tevékenységének ismertetésére (részvétel a 2008-i

doktoriskolai konferencia szervezésében). F.I.L.M.M-tagsági díjunkat a megszorító
intézkedések miatt az elmúlt évben nem tudtuk fizetni, ebben jövőre mindenképpen változásra
lesz szükség, ha nem akarjuk tagságunkat szüneteltetni. Új fejlemény, hogy a Társaság 2007ben megindult levelezőlistája, valamint magyar nyelvű, folyamatosan bővülő honlapja
(www.nmtt.hu) mellett 2008-ban megkezdte működését az angol nyelvű honlap
(www.iahs.eu) is, amelyet a Jyväskyläi Egyetem Hungarológiai Tanszékének munkatársai
gondoznak. A titkárság a beszámolási időszak folyamán részleges sikerrrel pályázott a
Nemzeti Kulturális Alapnál és a Nemzeti Civil Alapítványnál (az elnyert összeg nem
elegendő a működési költségek fedezésére). Az MTA Irodalomtudományi Intézetével
közösen alapított Klaniczay-díjat 2009-ben Balázs Mihály Ungarländische Antitrinitarier IV.
Dávid Ferenc (Baden-Baden, 2008. Bibliotheca Dissidentium Répertoire des nonconformistes religieux des seizième et dix-septième siècles. T. XXVI.) című kötete nyerte el.
A Társaság kiadványairól Monok István elmondta, hogy a VI. kongresszus előadásainak
megjelentetése igen bizonytalan, napvilágot látott ugyan egy kisebb kötet Az üveghegyen
innen címmel Csernicskó István és Kontra Miklós szerkesztésében, amely az
Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés szimpózium előadásait
tartalmazza. A kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Főiskola adta ki. Folyik az irodalmi
szimpóziumok anyagának szerkesztése, a papír-kiadás azonban elég reménytelen, nincs pénz
nyomdaköltségre. Napvilágot látott a Lymbus: Magyarságtudományi Forrásközlemények
2008. évi kötete is, a 2009. évi csak az év végére készül el. Szegedy-Maszák Mihály
főszerkesztő – távolléte miatt – levélben tájékoztatta a vezetőséget a Hungarian Studies
szerkesztési munkáiról. Rendben megjelent a 2008. évfolyam, a 2009. 2. része év végére
várható. Önálló tanulmányok szerepelnek benne, nem konferencia-anyag.
Tuomo Lahdelma figyelmeztette a Választmányt, hogy 2011-ben a Társaság Közgyűlésén
tisztújításra is sor fog kerülni, melynek előkészítésére Jelölőbizottságot kell felállítanunk,
melynek összetételére Monok István tett javaslatot. A bizottság hagyományosan három főből
áll: elnöknek Jankovics Józsefet, tagnak Gál Jenőt és Olga Khavanovát javasolta. A
választmány egyhangú szavazással jóváhagyta a bizottság összetételét.
Ezt követően Klapcsik Sándor és Mann Jolán bemutatta a Társaság szerkesztés alatt álló
angol nyelvű honlapját. Monok István javasolta, hogy a mindenkori elnök biztosítsa az angol
weblap karbantartását, a főtitkár pedig a magyarét.
Nyerges Judit szervezőtitkár beszámolt a Társaság létszámában bekövetkezett
változásokról, majd Visoczki Márta gazdasági vezető ismertette a Társaság pénzügyi
helyzetét. Ezt követően Voigt Vilmos olvasta fel a Számvizsgáló Bizottság jelentését. A
választmány mindkét pénzügyi jelentést elfogadta.
*
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Társaság levelezőlistájára a következő címen lehet
feliratkozni: http://mail.oszk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/hungarologia-1
Honlapunk a www.nmtt.hu címen érhető el, e-mailcímünk: nmtt@iif.hu
Kérjük, szíveskedjenek saját e-postájuk címét titkárságunknak megküldeni.
*
A Társaság tagdíja 30 euro, melyet kérünk átutalni az Erste Banknál vezetett számlánkra:
11991102–02102744–07410015; SWIFT-kód: GIBAHUHB; IBAN: HU8011991102–
02102744–07410015; vagy 7.000 forint befizethető a mellékelt csekken.
*
1%-os adófelajánlásukat köszönettel vesszük a 19007689–1–42-es adószámunk
feltüntetésével. Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%ával támogatták Társaságunkat.
Budapest, 2009. december 2.

