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Hírek 

Az Ungvári Állami Egyetem Magyar Tanszékének 
budapesti bemutatkozása 

1991. május 20-án került sor az ungvári magyar tanszék bemutatkozására a 
Szovjet Kultúra és Tudomány Házában. A rendezvényen Petro Lizanyec 
professzor, a tanszék és a hungarológiai központ vezetője, valamint 
munkatársai tájékoztatást adtak az intézmény munkájáról, eredményeiről 
és problémáiról. 
A kerekasztal-beszélgetésen, amelyen mintegy 30 magyarországi szakember 
vett részt, szó esett az oktató- és kutatómunka különböző kérdéseiről 
és több hozzászóló felelevenítette a tanszéken szerzett tapasztalatait 
is. A magyar tanszék publikációs tevékenységét külön kiállításon 
mutatták be. 

* * * 

A hungarológiai központok III. tanácskozása 

A III. Hungarológiai Kongresszus programjához kapcsolódva rendezték meg 
Szegeden a hungarológiai központok III. tanácskozását 1991. augusztus 
17-én. A Jean Perrot professzor és Klaniczay Tibor akadémikus elnökleté-
vel lezajlott tanácskozáson a résztvevők megvitatták a hungarológiai ku-
tatás és információs tevékenység helyzetével összefüggő kérdéseket. 
Köpeczi Béla akadémikus ismertette a hungarológiai tankönyvprogram vé-
leményezésére alakult bizottság jelentését, Magyar Miklós tájékoztatta 
a résztvevőket a párizsi központ felmérésének eredményeiről, Holger Fischer, 
a hamburgi központ munkatársa pedig a kutatómunka személyi és szervezeti 
feltételeiről tartott előadást. 

A tájékoztatókat élénk vita kísérte. 

* * * 
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A Rutgers Egyetem Magyar Intézetéről 

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Rutgers Egyetem által 
1991. május 17-én aláírt egyezmény alapján 1991. szeptember 1-től hi-
vatalosan is létrejött a Rutgers Egyetem Magyar Intézete. Az egyetem 
Nemzetközi Programjainak épületében (172 College Avenue, New Brunswick, 
NJ 08903) a II. emeleten három helyiséget bocsátottak a három oktató, 
Dr.Kontler László, Dr. Radnai Zsófia és Dr.Szépe György rendelkezésére. 
A helyiségek berendezése folyamatban van. Az Intézet igazgatásával ebben 
a tanévben a Nemzetközi Programok igazgatóját, Prof. James T. Johnsont 
bízták meg. 

A Rutgers Egyetem 18 könyvtárból álló rendszerének központi könyvtárában 
(az Alexander Library-ban) több szakterületen, elsősorban a történelem, 
irodalom és szociológia területéről sok értékes magyar vagy magyar vonat-
kozású könyv található (Held József, Nagy Károly és Bárdos Jenő jóvoltá-
ból). A Magyar Intézet szakmai és tudományos munkája szempontjából fon-
tos könyvállomány áttekintése folyamatban van. 

* * * 

A HONT választmányának üléséről 

A Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társaságának választmánya 1991. novem-
ber 22-én Dr.Fábián Pál elnökletével megtartott ülésén meghallgatta a 
főtitkár éves beszámolóját, megvitatta az 1992-es évre tervezett program-
javaslatot és új tagok felvételéről is döntött. 
A választmány határozatot hozott arról, hogy a társaság 1992-ben nemzet-
közi konferenciát rendez A magyarságkép alakulása a külföldi országokban 
címmel. Egyetértett azzal a javaslattal, hogy a HONT lehetőségeinek jobb 
kihasználása és a társasági tagok nyelvoktatói tapasztalatának hasznosí-
tása érdekében a következő évtől kezdve magyar nyelvi tanfolyamokat és 
szakmai továbbképzéseket szervez. 
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Az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete 
NYELVI NORMA, NYELVI VÁLTOZÁS, NYELVI EGYMÁS MELLETT ÉLÉS 

címmel TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁST szervez 1992. január 31-én és február l-jén, 
a Bölcsészettudományi Karon. 

A tanácskozás lényegében három összefüggő témakört kíván, három szek-
ciós, illetve plenáris ülésszakán megvizsgálni: 

1. A magyar nyelvben lezajló változásokat, átrétegződéseket, különös 
tekintettel a nagy és kisebb nyelvközösségek különbségeire, a nyelvjárások 
átalakulására, a regionális köznyelv jegyeinek megjelenésére. Súlyponti 
témának számítanak az élőnyelv sajátságai és az egész témakörrel kapcsola-
tos nyelvművelési kérdések, valamint a vonatkozó nyelvszociológiai szem-
pontok is. 

2. A más, környezeti nyelvekkel együtt élő, változó magyar nyelv és 
nyelvhasználat jellegzetességeit. Azt, hogy milyen didaktikai, kontrasztív 
nyelvészeti elvekkel, modellekkel érhető el a két- vagy többnyelvűség 
hasonítás és hasonulás nélküli egyensúlya kisebbségi nemzetiségi környe-
zetekben és a nyelvelsajátítás folyamatában egyáltalán. Melyek ennek az 
érzékeny egyensúlynak a nélkülözhetetlen tényezői. Milyen nyelvoktatási 
programok, nyelvészeti modellek, tankönyvek, szótárak szükségesek hozzá? 
Milyen nyelvművelési, nyelvtervezési módszerek járhatnak ilyen összefüggé-
sekben eredménnyel? 

Elképzelhető a kérdéskör diakron, nyelvtörténeti kibontakoztatása is: 
hogyan élte át nyelvünk a más nyelvek korábbi intenzív befolyását, valamely 
adott körét, s hogyan került egyensúlyba a belső és külső források "hoza-
déka"? 

3. A névtudomány és a többnyelvűség összefüggésének kérdéseit. •Kiemelt 
témaként a Tisza helyneveinek gyűjtése, feldolgozása, adattári rendszerezése 
szerepel, de minden más személynévi téma számításba jöhet, amely valamiképpen 
Közép- és Kelet-Európa szinkron, diakron tulajdonnév-anyagához kötődik. 
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J E L E N T K E Z É S I L A P 

Részt kívánok venni a NYELVI NORMA, NYELVI VÁLTOZÁS, NYELVI EGYMÁS 
MELLETT ÉLÉS című tanácskozáson. 

Előadásom témája: 

Melyik témakörhöz kapcsolódik 1. 2. 3. 
Név: 
Munkahelyének neve és címe: 

Hova küldjük a további információkat? 

Kérem, jelentkezési lapját a következő címre küldje: 

Dr. Papp Gyprgy 
21000 NOVI SAP 
Filozofski fakultét 
Institut za madjarski jezik, 
Stevana Musica 24. 

A jelentkezési lapok beérkezése után azonnal programot is küldünk, a 
szükséges tájékoztatással együtt. 

A szervezők nevében: 
Papp György 
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Hungarológus Oktatók 
Nemzetközi Társasága 

Nemzetközi Hungarológiai 
Központ 

II. Nemzetközi Hungarológia-Oktatási Konferencia 
Budapest, 1992. augusztus 24-25. 

A magyarságkép alakulása a külföldi országokban 

A tanácskozás tematikai kerete 

1. A magyarságkép kutatásának helyzete, története, hagyományai és 
módszerei 
- A magyar nemzetkép, a külföldi magyarságkép alakulásának és vál-

tozásának történeti, politológiai és társadalomlélektani aspektusai 
- A magyarságkép-kutatás múltja és módszerei Magyarországon-, illetve 

a külföldi országokban 
- Az egyes külföldi országokban kialakult magyarságkép jellegzetes-

ségei: sztereotípiák és előítéletek a magyarságkép alakulásában 
- A külföldi magyarságkép hatása a magyar nemzeti identitástudat 

alakulására 
- Jelentős személyiségek, kutatókt illetve intézmények tevékenységé-

nek ismertetése 

2. Magyarország és magyarságkép a külföldi idegen nyelvű sajtóban 

3. Magyarország, magyar témák és motívumok a külföldi művészi alkotások-
ban (a szépirodalomban, a filmben, a képzőművészetben, a zenében) 

4. A magyar nyelv és kultúra a külföldi oktatásban és ismeretterjesztésben 
- Magyarország és magyarságkép a külföldi földrajz, történelem és iro-

dalom tankönyvekben, jegyzetekben 
- A magyar nyelv és a hungarológia-oktatás szerepe a magyarságkép 

alakításában 
- A magyar kulturális intézetek lehetőségei az ismeretterjesztésben, 

a magyarságkép formálásában 
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II. Nemzetközi Hungarológia-oktatási Konferencia 
Budapest, 1992. augusztus 24-25. 

JELENTKEZÉSI LAP 

# 

Név: 

Cím: 

Munkahely: 

Foglalkozás: 

Előadást kívánok tartani igen nem 

Az előadás címe (Időtartama max.15 perc): 

Szállást kérek főre igen nem 

VIII.23. VIII. 24. VIII. 25. 

Szállodában 
Diákotthonban 
Fizetővendég-
szolgálatnál 

Jelentkezési határidő: 1992. április 30. 
Cím: 1519 Budapest, Pf. 385. Nemzetközi Hungarológiai Központ 
Részvételi díj: 1000 Ft (a HONT tagjainak 500 Ft) 
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Katedra madarského jazyka a literatúry 
Pedagogickej fakulty v Nitre 

1. Körlevél 

A Nyitrai Pedagógiai Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, a pozsonyi 
Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, a Csehszlovákiai 
Magyarok Anyanyelvi Társasága 

AZ ÉLÖ MAGYAR NYELV TERÜLETI VÁLTOZATAI 

címmel 1992. szeptember 17-18-án konferenciát rendez Nyitrán a főiskola 
épületében. 

A következő témakörökhöz kapcsolódó előadásokat várunk: 
- a mai beszélt (és írott) magyar nyelv változásait befolyásoló tényezők 

(településszerkezet, idegennyelvi kölcsönhatások, társadalmi és szociális 
mobilitás stb.); 

- köznyelv - regionális köznyelv - nyelvjárás; 
- névadási és névhasználati sajátosságok területi és társadalmi 
megoszlása. 

A konferenciára való jelentkezést 1992. február 15-ig, az előadások 
téziseit ( 1 gépelt oldal ) április végéig kérjük. 

Az előadások közül előnyben részesítjük azokat, amelyek szocioling-
visztikai szempontokat is érvényesítenek. 

A konferencia részvételi díja 500,- korona, amit a résztvevők 
érkezéskor fizetnek. 

Levélcím: PhDr. Teleki Ilona 
Pedagogická fakulta 
Katedra maáarského jazyka a lit. 
Farská 19 
949 74 Nitra 
CSFR 
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AZ ÉLÖ MAGYAR NYELV TERÜLETI VÁLTOZATAI KONFERENCIA 
Nyitra, 1992. szeptember 17-18. 

J E L E N T K E Z É S I L A P 

Név: 
Postacím: 

Előadást tartok a következő címmel: 

Szálláslehetőségek: 
a/ az I. oszt. NITRA Szállóban 1 kétágyas szoba - éjszakánként: 

külföldieknek (reggelivel) 860,- Kcs 
belföldieknek (reggeli nélkül) 200,- Kcs 

b/ a II. oszt. OLYMPIA Szállóban 1 kétágyas szoba - éjszakánként: 
külföldieknek 300,- Kcs 
belföldieknek 110,- Kcs 

c/ a kollégiumban személyenként 40,- Kcs 
Szállást kérek: 

1992. szeptember 16. a, b, c 
1992. szeptember 17. a, b, c 
1992. szeptember 18. a, b, c 

0 A megfelelő dátumot és szállásfajtát kérjük bekarikázni. 

aláírás 
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