Tájékoztató
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmányának üléséről
(Kolozsvár, 2010. augusztus 28.)

A Választmány tanácskozásának ezúttal a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont. Az ülést Tuomo Lahdelma elnök vezette. A résztvevők egyperces
néma felállással emlékeztek meg a Társaság elhunyt tagjairól, majd Péntek János és Pozsony
Ferenc ismertette a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészületeit.
A két szervező intézmény, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem és az Erdélyi MúzeumEgyesület mellé csatlakozott a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a kirándulások szervezésében
pedig a Kríza János Társaság is részt fog venni. A hagyományoknak megfelelően a szervezők
felkérték fővédnöknek a román és a magyar köztársasági elnököt. Traian Basescu és Schmitt
Pál vállalja a fővédnökséget, Kelemen Hunor, Románia kulturális minisztere védnöke lesz a
rendezvénynek. László Attila kolozsvári alpolgármester ígéretet tett, hogy kedvezményes városi közlekedést biztosítanak, és fogadást adnak a résztvevők tiszteletére. A Babeş–Bolyai
Tudományegyetem rendelkezésre bocsájtja az előadótermeket, a kommunikációs berendezéseket, és egyéb infrastruktúrát.
Az előadással való jelentkezés lehetősége lezárult, eddig több mint 500 előadást jelentettek
be a résztvevők, ami túlságosan sok! Ugyanakkor egyes témák ismert és kiváló szakértői nem
jelezték részvételi szándékukat, a túljelentkezés ellenére őket külön is fel kellene kérni előadásra. Hasznos volna irányadó, a nagy témákat kijelölő plenáris előadásokat beiktatni, legalább hármat. Az előadókat a kolozsvári szervezők fogják felkérni. A kongresszus titkársága
november folyamán szeretné kiküldeni a 2. körlevelet, ebben a jelentkezők értesítést kapnak
előadásuk elfogadásáról, elutasításáról, vagy javaslatot előadásuknak a jelentkezésben megjelölttől eltérő szimpóziumba, illetve szekcióba sorolására.
A szállásokat elsősorban egyetemi szállodákkal, kollégiumokkal, egyházi szállásokkal
igyekeznek biztosítani, és természetesen magasabb kategóriák is igényelhetők majd. A jelenlévők többsége amellett foglalt állást, hogy a jelentkezők, illetve a résztvevők a felajánlott
lehetőségek alapján egyénileg foglalják le szállásaikat; sem a Társaság, sem a konferencia
nem terhelhető az esetleges lemondások nyomán jelentkező költségekkel, külső szervezőcég
közbeiktatására pedig nincs anyagi erőforrás. A kongresszus honlapja teljes elérhetőséggel
működik, egyre több információt tartalmaz. A kísérőprogramok között szerepel majd előadással a kolozsvári magyar opera, kiállítást terveznek a kolozsvári Szépművészeti Múzeum magyar anyagából, bemutatnák az Apor-kódexet is. Nagyon fontos a kongresszusról tudósító
média szervezése, a Duna-TV naponta kap majd tájékoztatást.
Dobos István beszámolt a doktoriskolák 3., „Határátlépések” című nemzetközi konferenciájáról, amely augusztus 26–27-én zajlott a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Kolozsvári Akadémiai Bizottság hatékony közreműködésével. A rendezvény
sikeres volt, 64 előadás hangzott el. Az előadások a Társaság honlapján és a Magyar Elektronikus Könyvtárban lesznek olvashatók, elképzelhető, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület egy
tematikus válogatást megjelentet. Dobos István javaslatot tett a következő doktoriskolatanácskozás témájára: a Válság és kultúra címet ajánlotta.
2011-ben a Közgyűlésen ismét tisztújításra kerül sor, melynek előkészületi munkáit megkezdte a Jelölőbizottság (Jankovics József, Gál Jenő, Olga Khavanova). Írásban kértek javaslatokat a lejárt mandátumú vagy lemondott tisztségviselők helyének betöltésére. A Jelölőbizottság összegyűjtött eredményeit Monok István főtitkár ismertette, majd a Választmány tagjai
megvitatták a beérkezett javaslatokat. Rövid vita és kisebb változtatások után a Választmány

elfogadta a névsort, amelyet 2011 elején a Társaság minden tagja megkap majd, hogy ajánlásaival (21 tag aláírása kíséretében) új jelölteket is állíthasson.
Végül a főtitkár beszámolt a titkárság elmúlt évi munkájáról és a Társaság kiadványairól.
Gazdagodik, egyre bővebb tartalmakkal jelenik meg a honlap, napvilágot látott a Lymbus
2009. évi kötete, folyamatos a Hungarian Studies megjelentetése. Az MTA Határon Túli Magyar Tudományosság Bizottsága elnökének, Görömbei Andrásnak a segítségével publikálni
tudtuk a honlapon és a Magyar Elektronikus Könyvtárban a VI. hungarológiai kongresszus
irodalomtörténeti előadásait. Jóllehet, e téren még mindig van tennivaló, de reméljük, hogy a
kolozsvári kongresszusig minden korábbi előadás nyilvánosságra kerülhet.
A Társaság 2009-ben is kiadta az Irodalomtudományi Intézettel közösen alapított
Klaniczay-díjat, melyet Szentmártoni Szabó Géza nyert el a nápolyi Nemzeti Könyvtárban
fellelt, eddig töredékben ismert Janus Pannonius-mű, a Renatusnak, Szicília királyának dicséretéről szóló három könyv teljes szövegének megtalálásáért, fordításáért és közléséért. A napjainkig rejtőzködő mű latin szövege és magyar fordítása rendkívül alapos magyarázatokat
nyújtó jegyzetekkel olvasható a Parthenope veszedelme – Újdonságok a Janus Pannoniusfilológia köréből című, nemrégiben megjelent Szentmártoni Szabó Géza-kötetben.
A titkárság az elmúlt évben is sikerrel pályázott működésre, kiadványokra (NCA, NKA),
de a pályázatokba fektetett munkához képest az anyagi eredmény meglehetősen sovány.
Tuomo Lahdelma felkérte Görömbei Andrást, Bene Sándort és Szakály Sándort, hogy a
Lotz-bizottság nevében gyűjtsék össze a javaslatokat a Lotz-emlékérmek következő díjazottjainak személyére. Nyerges Judit beszámolt a Társaság szervezeti életében, tagságában történt
személyi változásokról, Visoczki Márta gazdasági vezető pedig ismertette a Társaság pénzügyi helyzetét, elmúlt évi gazdálkodását, és szólt a tagdíjfizetési morál romlásáról. Végül a
Számvizsgáló bizottság nevében Voigt Vilmos számolt be a Társaságnál végzett pénzügyi ellenőrzésről. A bizottság mindent rendben talált, dicsérte a gazdálkodásban mutatott pénzügyi
fegyelmet. A Választmány mindkét gazdasági 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:
11991102–02102744–00000000, SWIFT-kód: GIBAHUHB; IBAN: HU8011991102–
02102744–00000000; 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.

