Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
2008. évi tevékenységéről
A Társaság Választmánya 2008. augusztus 23-án tartotta tanácskozását, amelyet Tuomo
Lahdelma elnök vezetett.
A napirend elfogadása után Péntek János ismertette a 2011. augusztus 22–27. között Kolozsváron megrendezésre kerülő VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészületeit.
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem örömmel fogadja a rendezvényt, ezt egy rektorhelyettesi
levél is megerősíti. Az egyetem mellett az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia közelmúltban alakult Kolozsvári Akadémiai Bizottsága is részt vesz a szervezésben.
A kongresszus címéről többségi szavazással döntött a választmány: Kultúra és nyelv a változó régióban. Még a vezetőség ülését megelőzően, Kolozsváron 2008. június 2-án tanácskozott a kongresszus ad hoc előkészítő bizottsága, melynek javaslatát elfogadva a választmány
döntést hozott arról, hogy az egyes tudományszakok munkájának koordinálását a továbbiakban ketten végezzék, akik közül az egyik minden esetben az adott tudományterület helyi (kolozsvári, illetve romániai) szakértője legyen. Felkérendő szakemberek:
magyarságtudomány:
Monok István–Sipos Gábor
nyelvészet:
Tolcsvai Nagy Gábor–Szilágyi N. Sándor
irodalom:
Görömbei András–Gábor Csilla
történelem:
Holger Fischer–Pál Judit
néprajz:
Barna Gábor–Keszeg Vilmos
képzőművészet, építészet: Keserü Katalin–Kovács András
zene, film, színház:
Müller Péter–Almási István
oktatás, tudomány:
Pritz Pál–Magyari Tivadar
Döntés született a legfontosabb személyi és szervezési kérdésekről is: a kongresszus elnöke
Pozsony Ferenc, a szervezőbizottság elnöke Szabó Árpád Töhötöm, titkára Kiss Réka lesz. A
tanácskozás hivatalos nyelvei: a magyar és az angol; a tudományos munka továbbra is a jól
bevált szimpózium-keretben zajlik, azonban az eddigiekhez képest némileg kevesebb előadás
mellett tágabb teret kell adni a vitáknak. A kongresszus honlapja 2009 januárjától lesz elérhető, s a kongresszus titkársága ekkor küldi szét az első körlevelet is.
Dobos István a doktoriskolák II. nemzetközi konferenciájáról számolt be. A magyarságtudományok önértelmezései címmel megrendezett tanácskozás tematikailag koherensebb volt,
mint az előző, 22 előadás hangzott el, amelyek bizonyították, hogy a doktoranduszok mind
történeti, mind módszertani és elméleti szempontból igen jól felkészültek. A dolgozatok szerkesztett szövege olvasható lesz a Társaság honlapján. A PhD-hallgatók és doktoriskolák következő tanácskozását 2010-ben Kolozsváron szeretné megrendezni a Társaság.
Monok István a Társaság kiadványait ismertette. Megjelent a Lymbus-Könyvek új darabja,
Bánkúti Imre gyűjtése Dézsmabérlet, hadellátás, katonaállítás címmel, amely a Rákócziszabadságharc idején íródott Gömör megyei leveleket tartalmaz. Nyomdában vannak a
Hungarian Studies és a Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények legújabb számai is,
megjelenésük az év végére várható. A Hungarian Studies szerkesztésében és kiadásában 2007
óta részt vesz a Balassi Intézet is, a szerkesztőség is átalakult, új munkatársként csatlakozott
Thomas Cooper és Andrea Seidler. 2008 nyarán napvilágot látott a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus kora újkori szimpóziumainak anyaga is a debreceni Studia Litteraria XLV.
kötetében Humanizmus, religio, identitástudat. Tanulmányok a kora újkori Magyarország
művelődéstörténetéről címmel. A Társaság régebbi kiadványai közül a kongresszusi kötetek
digitalizálva olvashatók a Magyar Elektronikus Könyvtárban (http://mek.oszk.hu). A tervek
szerint a teljes hungarológiai folyóirat-gyűjtemény (külföldi évkönyvek, periodikumok is)

bekerül a periodika-adatbázisba (http://epa.oszk.hu/), ahol a Hungarológiai Értesítő és a
Hungarian Studies korábbi évfolyamai már elérhetők.
A Társaság levelezőlistája tavaly indult (hungarologia-l@oszk.hu), feliratkozni az alábbi oldalon lehet rá: https://mail.oszk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/hungarologia-l). A Társaság magyar nyelvű, folyamatosan bővülő honlapja (www.nmtt.hu) mellett megkezdte működését az
angol nyelvű (www.iahs.eu) is, amelyet a jyväskyläi tanszék munkatársai és hallgatói gondoznak. A honlapon szeretnénk bemutatni a világ összes magyarságtudományi intézményét, a
külföldön tevékenykedő hungarológiai műhelyeket, ehhez az egyes tanszékektől várjuk az
információkat. Néhány tanszék (pl. Varsó, München, Tartu, Jyväskylä stb.) tevékenysége
máris megismerhető.
Nyerges Judit szervezőtitkár a Társaság taglétszámában bekövetkezett változásokról tájékoztatott. Nagyon sok a teljesen passzív tag, sajnos nemcsak a külföldiek, hanem a magyarországiak között is, akikről évek óta semmit nem tudunk, címük megváltozott, tagdíjat nem fizetnek. Megfontolásra ajánlotta, hogy ezeket a tagokat a várható jelentős létszámcsökkenés
ellenére is törölni kellene a névsorból.
Visoczki Márta gazdasági vezető arról számolt be, hogy a Társaság támogatása évről évre
csökken, az Akadémiától kapott összeg harmadát bérleti díjként ki kell fizetnünk. A tagdíjfizetési morál egyre romlik, a pályázati lehetőségek is szűkülnek, egyre több idő- és energiaráfordítás mellett egyre kisebb az elnyert összeg.
A Számvizsgáló Bizottság jelentését Voigt Vilmos olvasta fel. A bizottság rendben találta a
Társaság gazdálkodását, de aggodalmát fejezte ki a pénzügyi helyzet általános romlása miatt.
A Társaság és az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya által közösen
alapított Klaniczay-díjat 2008-ben is ki tudtuk adni. A kuratórium nevében Jankovics József
ismertette a díjazott művet, amely Heltai János műfajtörténeti áttekintése, a Műfajok és művek
a XVII. század magyarországi könyvkiadásában (1601–1655) című munkája.
*
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-mail címünk: nmtt@iif.hu
Kérjük, szíveskedjenek saját e-postájuk címét titkárságunknak megküldeni.
*
A Társaság tagdíja 30 euró, 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, 2008. december 15.
Szívélyes üdvözlettel

a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
titkársága

