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Tuomo Lahdelma elnöknek 2007. február 10-re rendkívüli közgyűlést kellett összehívnia Budapestre, mert a 
Fővárosi Bíróság formai hibákra hivatkozva nem jegyezte be a 2006-os Közgyűlés határozatait, amelyek az 
Alapszabály módosítására és a tisztújításra vonatkoztak. A rendkívüli Közgyűlés jóváhagyta a 2006-os 
Közgyűlés döntéseit, amelyeket a bíróság bejegyzett. A módosított alapszabály, valamint az új Választmány 
névsora olvasható a Társaság honlapján (www.nmtt.hu). 

A Választmány 2007. augusztus 24-én tartotta rendes évi ülését, amelyet Tuomo Lahdelma elnök vezetett. 
Görömbei András ismertette a Debrecenben rendezett VI. Nemzetközi Kongresszus eredményeit: a 

résztvevők száma 420 fő volt, akik 28 országból érkeztek. A tudományos program 32 szimpóziumban és 11 
szekcióban zajlott. 5 plenáris előadás hangzott el. A kongresszus megnyitóján részt vett Sólyom László 
köztársasági elnök és Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke is, valamint Aino Sallinen, a Jyväskyläi Egyetem 
rektora. Sólyom László üdvözlő beszédében elmondta, hogy a kongresszus programja megerősíti államfői 
törekvéseit is. Élénk érdeklődés kísérte a kongresszust a sajtó részéről, rengeteg rádió- és TV-interjú készült, 
50 újságközlemény jelent meg. Színvonalas kulturális rendezvények társultak a tudományos programhoz. A 
kongresszust anyagilag a Művelődési- és az Oktatási Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Határon Túli 
Magyarok Hivatala és kisebb szponzorok támogatták, a köztársasági elnök a megnyitó ünnepség után 
fogadást adott a résztvevők számára. Debrecen városa és a Debreceni Egyetem rektora is vendégül látta a 
megjelenteket. Az eddig beérkezett előadásokból úgy tűnik, hogy a kongresszus jelentős tudományos 
eredménnyel zárult, remélhető, hogy a szövegek túlnyomó többségét írásban is meg tudjuk jelentetni. 
Hasonló eredményt várunk a következő helyszíntől, Kolozsvártól is, ahol 2011-ben rendezzük meg a VII. 
kongresszust. 

Monok István főtitkár bejelentette, hogy máris megjelent néhány kötet a kongresszus előadásaiból, Pritz 
Pál szerkesztésében a Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században, valamint a Maticsák Sándor, 
Péntek János, Kolláth Anna, Jankovics József és Nyerges Judit szerkesztette három kötet (Nyelvi identitás és 
a nyelv dimenziói, Nyelv, nemzet, identitás I–II.) a nyelvészeti szekciók anyagából. A szerzők természetesen 
tiszteletpéldányt kapnak, amelyek átvehetők a Társaság titkárságán, mert postázni nem tudja a titkárság. A 
régi magyar irodalmi szekciók anyaga megszerkesztve készen van, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
folyóirata, a Studia Litteraria 2007-es kötetében fog megjelenni. A Társaság is törekszik arra, hogy az önálló 
kötetekben meg nem jelent anyagot összegyűjtse és kiadja. 

Bene Sándor főtitkárhelyettes és Mann Jolán, a Magyar Elektronikus Könyvtár munkatársa ismertette és 
bemutatta a Társaság megújuló honlapját, amely eddig a Szegedi Egyetem szerverén működött, www címe is 
ide utalt, nehezen volt megtalálható. A Társaság domainnevet vásárolt, a honlap új címe: www.nmtt.hu. A 
honlap célja, hogy minél frissebb információkat szolgáltasson (a külföldi intézmények kutatási 
programjairól, a külföldi magyar témájú doktori disszertációkról, tudományos konferenciákról stb), 
áttekinthető felületen és interaktív funkciókkal. Ugrópontokat kínál a világ hungarológiai intézményeihez 
(egyetemi okatóhelyek, kutatóintézetek vagy kutatóhelyek), bemutatja a magyarságtudományi kutatások 
legfontosabb személyiségeinek tevékenységét, életrajzát, és összegyűjtve hozzáférhetővé teszi a 
hungarológiai kutatások legfontosabb tudománytörténeti dokumentumait. A Társaság jelenlegi és korábbi 
kiadványai – a szerzői jogi kérdések tisztázásával párhuzamosan – folyamatosan kerülnek fel a honlapra, 
illetve válnak elérhetővé a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz kapcsoló link segítségével. Hosszabb távú 
tervünk, hogy honlapunk a világból bárhonnan, bárki által kezdeményezett magyar tárgyú kutatások egyik 
fontos kiindulópontjává váljon, ahonnan a magyarságtudományban együttműködő tudományterületek 
alapvető bibliográfiai anyagai, könyvtári adatbázisai és elektronikus szöveggyűjteményei könnyen és 
praktikusan megközelíthetők lesznek. (E terv részeként folyamatban van a páratlan információs értéket 
képviselő Hungarológiai Értesítő teljes anyagának elektronikus feldolgozása is. A titkárság továbbá tervbe 
vette egy magyarságtudományi terminológiai szótár létrehozását, amellyel a tudományos kutatást és a 
fordítást szeretné segíteni, ez azonban – hasonlóan a jövőben megvalósuló hasonló szolgáltatásokhoz – 
jelszóval fog működni, a tagdíjat fizető kör számára.) A magyar nyelvű honlap struktúrája, megjelenési 
felülete azóta is folyamatosan alakul; a tervbe vett angol nyelvű website viszont nem feltétlenül lesz azonos a 
magyarral. 

Monok István főtitkár kérte a Választmány tagjait, hogy saját intézményi lehetőségeikkel is segítsék a 
honlapot, figyeljék és jelezzék a változásokat. A főtitkár arról is beszámolt, hogy a Társaság készít egy 
levelezőlistát is, amelynek az lesz tagja, aki felíratkozik rá, így naprakész információkhoz lehet majd 
hozzájutni és másokat hozzájuttatni, valamint fórum teremthető a társaság tagjait érdeklő, a hungarológiai 
kutatásokkal és azok tágabb kontextusával kapcsolatos kérdések megvitatására.  

http://www.nmtt.hu/�


(A levelezőlista időközben elkészült, felíratkozni a következő címen lehet:  
https://mail.oszk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/hungarologia-1). 

A 2011-ben Kolozsvárott megrendezésre kerülő VII. Nemzetközi Hungarológai Kongresszus 
előkészítéséről Péntek János és Pozsony Ferenc adott tájékoztatást. A kongresszus szervezését és rendezését 
a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a nemrégiben létrejött Akadémiai 
Bizottság vállalta magára. 2011-ben az augusztus végi időpont lenne megfelelő. Témajavaslatuk: Nyelv és 
kultúra a változó régióban, amely a befogadás, közvetítés, kisugárzás, konvergencia, divergencia, központ és 
periféria problematikáját járhatná körül. Az egyetem jelenlegi vezetése (mint a debreceni kongresszuson 
elhangzott meghívásból is egyértelmű) pozitívan állt a kongresszus megrendezéséhez, és ugyanez várható 
majd az időközben megválasztandó új vezetőségtől is. Magyari Tivadar egyetemi dékánhelyettes tolmácsolta 
Nicolae Vocşan rektor üdvözletét, s elmondta, hogy fontosnak tartják a közjogi méltóságok mielőbbi 
felkérését: köztársasági elnökök, kolozsvári polgármester és a jelenlegi, valamint a következő rektor 
értesítését. A konferencia honlapja még nem készült el, de feltétlenül összekötik majd a Társaságéval. 

A téma és a javasolt cím hosszas vitát váltott ki, a Választmány tagjai végül e-mailben szavaztak, a 
kongresszus végleges címe ennek nyomán: Nyelv és kultúra a változó régióban. 

A Választmány délután Jari Vilen budapesti finn nagykövet meghívására a finn követségen folytatta a 
tanácskozást. 
 Dobos István bejelentette, hogy a Társaság 2008-ban ismét megrendezné a már sikeresnek bizonyult 
Doktoriskolák konferenciáját, a bemutatkozáson túl azonban sort kell keríteni az érdemi párbeszédre és a 
vitára, tehát meg kell határozni a találkozó szűk témáját. Így természetesen kevesebb hallgató mutatkozhat 
be, de az eszmecsere sokkal érdemibb lehet. A javasolt munkacímek közül a Választmány A 
magyarságtudományok önértelmezései mellett döntött, így e témakörben kerül sor a tanácskozásra 2008. 
augusztus 22-én. 
 Monok István a Társaság kiadványairól tájékoztatta a Választmányt. Minden évben megjelenik a 
Lymbus, magyarságtudományi forrásközlemények egy-egy száma, 2007 végére várható az ötödik, a 
költségekhez hozzájárul a Művelődési Minisztérium is. Sajtó alatt van a Lymbus-Könyvek újabb kötete, 
Bánkúti Imre munkája, amely a Rákóczi-szabadságharc idejéből közöl Gömör megyei leveleket. (Azóta 
mindkettő megjelent.) A szintén folyamatosan megjelenő Hungarian Studies finanszírozása egyre nehezebb, 
a Balassi Bálint Intézet vállalná a társkiadói szerepet és némi anyagi ráfordítást is. A Választmány 
felhatalmazta a titkárságot, hogy a kösse meg a Balassi Bálint Intézettel az együttműködési szerződést. 

Tuomo Lahdelma javaslatára az alelnökök speciális feladatokat is vállaltak, ezek közé a konferencia- és 
egyéb kiadványok megjelentetésének, a honlap állandó frissítésének, a konferenciák szervezésének és a 
Társaság nemzetközi pályázati lehetőségeinek segítése tartozik. 
 A Választmánynak Nyerges Judit szervezőtitkár számolt be a szervezeti életben bekövetkezett 
változásokról, Visoczki Márta gazdasági vezető és Balázs Mihály számvizsgáló-bizottsági elnök a Társaság 
egyre romló anyagi helyzetéről, a Magyar Tudományos Akadémia egyre csökkenő támogatásáról és a 
beszűkülő pályázati lehetőségekről tett jelentést. A tanácskozás végén Jari Vilen nagykövet fogadást adott a 
Választmány tiszteletére. 

 
Budapest, 2008. május 7. 

Szívélyes üdvözlettel 
a Társaság titkársága 
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