
Mindent egybevetve színvonalas, igényes és érdeklődést keltő kiadványt 
adtak közre berlini kollégáink, melynek technikai megvalósulásában a bu-
dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Lektori Központ is 
közreműködött. A sokféle, szerteágazó téma, a várható nagy nemzetközi 
érdeklődés megkívánná, hogy a későbbi füzetekben a publikáló munkatár-
sak címükkel, esetleg munkahelyükkel együtt szerepeljenek, hogy a szak-
mai és személyes kapcsolatok tovább fejlődhessenek. Várakozással és re-
ménykedve tekintünk a berlini egyetem hungarológiai műhelyére, a meg-
kezdett és kötetükben közreadott értékes munka folytatását kívánva. 

Fazekas Tiborc 

HUNGAROLÓGIAI NAPOK 
Szombathely, 1986. január 27-28. 
(Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 
Szombathely, 1986. 236. p.) 

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola a Mura mentén 
élő nemzetiségek felsőoktatásának legfontosabb magyarországi intézménye. 
A főiskolák közötti munkamegosztás jegyében a Vas megyei német nemze-
tiség tanárképzéséért Pécs a felelős, Szombathelyről pedig a szlovén isko-
lák tanárai kerülnek ki. Mint ahogy Kelet-Középeurópában sok helyütt, 
ezen a vidéken sem esnek egybe az etnikai határok a politikaiakkal, így 
különösen fontos az a kapcsolatrendszer, amit a főiskola a Maribori Egye-
tem Pedagógiai Karával, valamint a Burgenlandi Magyarok Kulturális Egye-
sületével alakított ki. Néhány évvel ezelőtt társult e kettőhöz a svédországi 
szórványmagyarság anyanyelvi tanárképzésében való közreműködés. 

Ennek a sokszálú, a magyar nemzetiséget, szórványt s a szlovén nemzeti-
séget egyaránt összekapcsoló törekvésnek a tudományos megfogalmazására 
ültek össze 1986 januárjában a Hungarológiai Napok magyarországi, 
ausztriai jugoszláviai és svédországi résztvevői. 

Elméleti és gyakorlati tudományterületek találkozhattak a konferencián 
a nemzetiségi megmaradás jegyében. A plenáris ülésen Imre Samu és Szabó 
Géza a burgenlandi magyarságkutatás kérdéseiről beszélt. Imre Samu a múlt 
tudományos eredményei mellett a jelen még elvégezhető feladataira hívta 
fel a figyelmet: egyebek között a névtani kutatásokra (ragadvány- és utca-
nevek gyűjtése, a névdivat), az 1973-ban általa szerkesztett felsőőri tájszó-
tár kiegészítésére, a mai burgenlandi kétnyelvű lakosság nyelvhasználatának 
rendszeres vizsgálatára. A nyelvészet mellett a nemzetiségi identitástudat 
alakulását felmérő, és a múlt örökségét átmentő egyházi levéltári kutatáso-
kat emelte ki. Szabó Géza településtörténeti összefüggéseket vett alapul a 
Felsőőr környéki magyarság nyelvállapotának elemzéséhez, eszerint tár-
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gyalta az első- és a második nyelvnek az anyanyelvhez való viszonyulását, 
valamint a nyelvcsere feltételét. 

E két előadást követően három szekcióban folytatódott a munka: a Hun-
garológiai kapcsolatok, a Nyelvi kultúra és a Néprajzi munkacsoportban. 
így átfogó képet alkothattak a tanácskozás résztvevői a burgenlandi ma-
gyarság történelméről, néprajzáról, az anyanyelv és az identitástudat megőr-
zésének helyi lehetőségeiről, gondjairól, a szombathelyi főiskolán folyó 
magyar nemzetiségi pedagógusképzés és anyanyelv oktatás módjáról. 
A burgenlandi próbálkozásokról Bátki Jenőné, a szombathelyiekről Antalné 
Kolláth Anna, Molnár Zoltán Miklós és Vörös Ottó tájékoztatta a jelenle-
vőket. Az előadásokból kitűnt, hogy a természetes kétnyelvűség lassan csak 
a legidősebb korosztálynál figyelhető meg, az anyanyelvi tanfolyamok hall-
gatói többnyire már idegen nyelvként ismerkednek szüleik, nagyszüleik 
anyanyelvével. 

A Burgenlandban élő magyar kisebbség sajátos helyzetének elemzése el-
sőként szerepelt hangsúlyosan, nem pusztán röviden említve tudományos 
tanácskozáson. Emellett azonban általános, illetve több nemzetiséget, a 
magyarországi szlovéneket, szlovéniai magyarokat és a svédországi magya-
rokat érintő előadások is elhangzottak: Joó Rudolf a nemzetiségi hovatarto-
zástudatról, a kisebbség integrálódásáról, mint kívánatos, az asszimilációt 
elkerülő együttélési módról, ezek gyakorlati feltételeiről — különösen a tel-
jeskörű oktatási rendszer és az anyanemzettel való aktív kapcsolattartás 
fontosságáról beszélt. Győri-IMagy Sándor a nyelvészet oldaláról világította 
meg a nemzetiségi identitás problémáját A polilogus szakasz csapdái a Kár-
pát-medencei természetes kétnyelvű egyedfejlődésben című előadásában, 
szembeállítva a szlovéniai magyarság intézményekben is biztosított anya-
nyelv elsajátítását a burgenlandi igen szűk lehetőségekkel. Varga József a 
Muravidéken létrehozott kétnyelvű iskolarendszert ismertette, amely az 
óvodától a főiskoláig biztosítja az anyanyelvi művelődés lehetőségét, s egy-
ben megteremti a nemzetiségi integrálódás feltételeit. Elizabeta Bernjak 
arról beszélt, hogy a szombathelyi Szlovén Tanszék hogyan készíti fel a 
hallgatókat a kétnyelvű oktatásra. Az elmondottakat egy elsőosztályos 
matematika óra kétnyelvű óravázlatával szemléltette. 

A konferencia harmadik témacsoportja is a hely szelleméből következett: 
a Magyarok Világszövetsége a szombathelyi főiskolát kérte meg arra, hogy 
teremtsen kapcsolatot a svédországi szórványmagyarság oktatását segítő 
lundi, stockholmi és malmöi egyetemekkel. Munkájukról a legátfogóbb ké-
pet Lázár Oszkártól kapták a konferencia résztvevői: beszélt a svédországi 
hungarológia 1929-től meglévő folyamatosságáról, a Magyar Intézet neves 
tudósairól. Lakó Györgyről, Lotz Jánosról, az 1976-ban elfogadott tör-
vényről, amely a bevándorlók anyanyelvi oktatásáról határozott. Eva 
Umensten és Malek József a malmöi és a stockholmi magyar anyanyelvi 
tanárképzés módszereit, lehetőségeit ismertették, kiemelve, hogy az ilyen 
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széleskörű tudást és tájékozottságot igénylő szakon mennyire fontos az 
anyanemzettel való kapcsolattartás, a folytonos továbbképzés lehetősége. 

A konferencia gazdag anyagából csak azokra az előadásokra tért ki az 
ismertetés, amelyek a magyarnak idegen nyelvként — illetve a nemzetiségi, 
kétnyelvűség meghatározta területeken anyanyelvként való oktatásának el-
méletével és gyakorlatával foglalkoztak. A kötet azonban hasznos olvas-
mány lehet mindazok számára, akik érdeklődnek a határainkon túl élő ma-
gyarság hagyományai és jelene iránt, lehetőségeket, kutatási témákat keres-
nek e területen. 

B. Nádor Orsolya 

Dr. FALUHELYI FERENC TUDOMÁNYOS OKTATÓI ÉS 
TUDOMÁNYSZERVEZŐI MUNKÁSSÁGA 

Szerkesztette: Dr. Ádám Antal 
Janus Pannonius Tudományegyetem 
Állam-és Jogtudományi Kara, Pécs, 1987. 
(Studia luridica Auctoritate Universitatis 
Pécs, Publicata 114) 

A Janus Pannonius Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara 1986. 
december 12-én tudományos emlékülést tartott dr. Faluhelyi Ferenc pro-
fesszornak, a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet alapítójának tiszteletére, 
születésének 100. évfordulója alkalmából. Az emlékülésen elhangzott elő-
adásokat az egyetem kiadványsorozata, a Studia luridica Auctoritate 
Universitatis Pécs Publicata 114. száma tartalmazza. 

A bevezető előadás dr. Herczegh Géza tollából való és dr. Faluhelyi 
Ferenc nemzetközi jogtudományi munkásságáról szól. A tanulmány nagy 
vonalakban nyomon követi a professzor életét, majd összefoglalja dr. Falu-
helyi kutatási témáit a nemzetközi jogtudomány területén. Megállapítja, 
hogy a professzor oktatói tevékenysége elősorban az 1935-ben megjelent 
Magyarország közjoga c. tankönyve alapján rekonstruálható. Ismerteti a 
tankönyv felépítését, és összeveti azt a ma használt tankönyvvel. Végül mél-
tatja dr. Faluhelyi Ferencnek a nemzetiségi kisebbségekkel kapcsolatos ku-
tatásait és részletesebben kitér a Kisebbségi Intézetben végzett munkájára. 

A legterjedelmesebb, legtöbb információt nyújtó előadás dr. Béldi Imréé: 
Dr. Faluhelyi Ferenc és a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet. Ismerteti az 
intézet megalakulásának előzményeit, az intézeti munka fejlődését. Ebben 
jelentős szerepet játszottak a szakosztályok, az alaptevékenységet azon-
ban a szemináriumi munka jelentette. Az intézetnek az egy évtizedes 
fennállása alatt elért eredményeihez az alapot az igen aktív szervező 
és tudományos munka biztosította. A 10 év alatt elhangzott előadá-
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