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Hírek 

1989. augusztus 2-án Hanherz Károly miniszterhelyettes fogadta 
PARK Soo-Young-ot, a szöuli Hankuk Egyetem Magyar Tanszékének vezető-
jét. A megbeszélésen részt vett Varga Lászlóné, az MM NKF munkatársa és 
Pusztay János egyetemi docens, a Hungarológiai Tanács tagja. 

A megbeszélésen Park asszony tájékoztatást adott az 1988-ban ala-
pított tanszék tevékenységéről, beszámolt a nagyarányú érdeklődésről, 
ami a magyar szak iránt megnyilvánul. Hallgatóinak egy csoportja jelen-
leg a Debreceni Nyári Egyetemen tanul. 

A megbeszélésen szó esett a magyar lektor munkába állásáról. 
Szabó Zoltán személyében megtörtént a lektor kiválasztása, az utazás-
hoz szükséges okmányok (pl. munkavállalási engedély) kiállítása folya-

ss matban van. 
A koreai fél hamarosan vendégtanárok meghívását is kezdeményezni 

fogja a hungarológia különböző szakterületeiről - várhatóan egy-egy 
szemeszterre, rotációs alapon. 

Park asszony a magyar féltől segítséget kért tanszéke számára. Ez 
elsősorban tankönyvek, oktatási segédletek biztosítására, valamint ösz-
töndíjak odaítélésére vonatkozik. Egyúttal köszönetet mondott a magyar 
fél által eddig adományozott könyvekért. 

Manherz Károly miniszterhelyettes támogatásáról biztosította a 
Magyar Tanszéket. Egy hungarológiai alapkönyvtárjegyzéket az MM eljut-
tat a Magyar Tanszéknek, s ennek alapján megtörténhet a szükséges művek 
kiválasztása. Az MM a Giay Béla vezette Nemzetközi Hungarológiai Köz-
ponton keresztül fogja tudni támogatni a Szöulban megindult hungaroló-
giai oktatást. 

Budapest, 1989. augusztus 15. 
Pusztay János 

egyetemi docens 
* Az "Emlékeztető" keltezése óta a magyar lektor megkezdte munkáját. 
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Az 1989/90-es tanévben megkezdte működését a magyar tanszék a 
Krakkói Jagelló egyetemen. 
A magyar szakra 11 hallgatót vettek fel. Ketten időközben lemorzsolód-
tak, így az első évfolyamos hallgatók létszáma 9 lett. Közülük 3-an 
főszakként,6-an mellékszakként tanulják a magyart. A magyar tanszék 
vezetője másodállásban Stanislaw Stachowski az Orientalisztika Tan-
szék professzora. A tanszéken oktat még Etelka Kamocka és Dósa Márta 
magyar lektor. 

x x x x 

Hosszabb előkészítő tárgyalások után megindult a magyaroktatás 
a skopjei egyetemen a török filológiai tanszék keretében. 
A magyar nyelvórákat Pusztainé Ambrus Ágnes magyar lektor tartja, 
aki korábban a Varsói Egyetem magyar tanszékén dolgozott. 
A nyelvtanfolyamra 5 elsőéves török szakos hallgató iratkozott be. 

x x x x 

1989. szeptember lé és 21 között került sor a Hamburgi Egyetem 
Finnugor Szemináriumában működő Hungarológiai Központ Tudományos 
Tanácsának ülésére az ELTE Szerb utcai épületében. A Tudományos Ta-
nács ülését dr.Manherz Károly miniszterhelyettes nyitotta meg. A 
tanácskozáson előadások hangzottak el többek között a hungarológia 
magyarországi helyzetéről, a magyar irodalomkutatásról, a magyar 
és a finnugor nyelvészetről. A résztvevők konzultációt folytattak 
a külföldön használatos magyar nyelvkönyvek néhány általános nyel-
vészeti vonatkozásáról, a német, illetve a magyar kultúra tankönyvi 
bemutatásáról. 
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19G9-ben az alábbi vendégoktatók fejezték be lektori, illetve 
vendégtanári munkájukat: 

Bácskai Mihály - lektor /Strasbourg/ 
Bazsó Zoltán - lektor /Sumen/ 
Bekéné Nádor Orsolya - lektor /Brno/ 
Kálmán Judit - lektor /Varsó/ 
Kornyáné Szoboszlai Ágnes - lektor /Jyváskylá/ 
Kovács András - lektor /Leningrád/ 
Kozma Endre - lektor /Ungvár/ 
Majorosné Csonka Csilla - lektor /Berlin/ 
Mokány Sándor - vendégtanár /Pozsony/ 
Rusu Lovag Lea - lektor /Halle/ 
Szabados Márta - lektor /Bloomington/ 
Szamosmenti Marianna - lektor /Bloomington/ 
Szathmári István - vendégtanár /Helsinki/ 

Az 1989/90-es tanévben a következő vendégoktatók kezdték el 
munkájukat: 

Ablonczyné Szabó Magda - lektor /Strasbourg/ 
Bencze Lóránt - vendégtanár /Pozsony/ 
Deák Eszter - lektor /Brno/ 
Déri Zsuzsa - lektor /Halle/ 
Feltóti László - lektor /Varsó/ 
Görömbei András - vendégtanár /Helsinki/ 
Hegedűs Rita - lektor /Berlin/ i 
Horváth Judit - lektor /Bloomington/ 
Joó Rudolf - vendégtanár /Lyon/ 
Pusztainé Ambrus Ágnes - lektor /Skopje/ i 
Varga Pál - lektor /Jyváskylá/ 

A kiutazó vendégoktatók számára felkészítési jellegű értekezletet 
szerveztünk. 
Mindeddig betöltetlen a leningrádi és az ungvári lektori hely a fogadó 
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fél hibájából. Új oktatóhely létesült Skopjéban, valamint betöltöttük 
a lyoni vendégtanári helyet. 

x x x x 

K í v á n c s i - e r á ? - M i r e ? 

Hogy milyen jelek és ragok járulhatnak a vár, ereszkedik, telik, siklik 
igékhez? a hajó, elv, dzsungel, férfi főnévhez? A Magyar értelmező kézi-
szótár többi, mintegy hetvenezer címszavához? 
Hogy egyformán ikes ragozású-e a törődik, születik, folyik ige? 
Hogyan módosul a szótári tő a játszik, tetszik, a híd, ajtófél, odú, 
permetlé ragozásában? 
Hogy a húgomasszony, a közneveltség szónak milyen ragos alakjai vannak 
és melyek nincsenek? 
Hogyan ragozzuk az interkontinentális, plauzibilis, pozitív mellékneve-
ket? Melyiket fokozhatjuk? 
Mi a különbség a kaján és az alapos melléknév tárgyesete közt? 
Hogyan fokozható a jóízű, a gyakran? 
Mi a különbség a kettőjük és kettejük közt? 
Milyen ragokat tehetünk a ma határozószóhoz? 
Hogy összetett szó-e a számfejt, kifejt, agyalapi, díszelnökség, rendőri, 
ezerféle? Melyik válhat szét tagjaira a mondatban? 
Hogy miért inkább összetételszerű az eladható, mint az eladhatatlan? 
Hogy a zárt e hangot mely szótagokban ejti azok többsége, akik meg-
különböztetik az e-től? 
Hogy a több szófajú szavak közül melyiknek van szófajok szerint eltérő 
ragozása? 
Hogy egyáltalán ragozható-e saját szófajában a szó, amelyet a Magyar 
értelmező kéziszótár értelmez (pl. addig-addig, csicseri, pá)? 

x x x x 
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Mindézekre feleletet kaphat a 
M a g y a r r a g o z á s i s z ó t á r b a n , 

melynek kiadását a Nyelvtudományi Intézet készíti elő kb. 450 nyomta-
tott oldalon, a Magyar értelmező kéziszótár címszavai alapján, feltün-
tetve az attól való másfél száz eltérést és az új helyesírási szabály-
zatban megváltozott írásmódokat. Szótárunk a ragozással kapcsolatos tel-
jes toldalékolési rendszer figyelembevételével készült, és olyan rész-
letes tájékoztatást ad mintegy hetvenezer szó összetételi felépítéséről 
és ragozásáról, amely mindeddig egyedülálló a magyar szótári irodalom-
ban. Hozzávetőleges ára 600 Ft. Megjelenése 1991-re vágható. 

További részleteket a ragozási szótár rendszeréről megtudhat 
ELEKFI LÁSZLÓNAK, a szótár szerkesztőjének két cikkéből: Magyar Nyelv 
1972. 303-309, 412-429; I1L: Magyar Nyelvőr 1984. 349-360. 

X X X X 
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Tisztelt Kollégánk ! 

Kérjük, hogy az intézményében folyó hungarológiai tevékenységgel 
kapcsolatos híreket, információkat, közleményeket, tájékoztatókat stb. 
közlés céljából küldje meg szerkesztőségünknek. 

Közös munkánk érdekében végzett fáradozá-
sát előre is köszönjük. 

A szerkesztőség 


