
A hungarológia hírei 



A Társaság szervezeti élete 

A Végrehajtó Bizottság ülése 

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság III. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszusának 1991. augusztus 12-16. között Szeged városa adott otthont. A tu
dományos tanácskozás megrendezését a József Attila Tudományegyetem vállalta. 

A kongresszus kezdete előtti napon, augusztus 11-én tartotta meg a Társaság 
vezetősége tizennegyedik végrehajtóbizottsági ülését. A tanácskozást a Társaság el
nöke, Bo Wickman vezette, s Benkő Loránd (Magyarország), Petro Lizanec (Ukraj
na), Rákos Péter (Csehszlovákia), Denis Sinor (USA) alelnök, valamint Klaniczay 
Tibor főtitkár (Magyarország), Jankovics József főtitkárhelyettes (Magyarország) és 
Balassa Iván (Magyarország), Balázs Mihály (Magyarország), Bodnár György (Ma
gyarország), Bori Imre (Jugoszlávia), Amedeo Di Francesco (Olaszország), Faragó 
József (Románia), Futaky István (Németország), Görömbei András (Magyarország), 
Jurij Guszev (Oroszország), Ilia Mihály (Magyarország), Paul Kokla (Észtország), 
Kosa László (Magyarország), Bozidar Kovacek (Jugoszlávia), Richard Prózák 
(Csehszlovákia), Rédei Károly (Ausztria), Jan Slaski (Lengyelország), Szabó Zoltán 
(Románia), Szathmári István (Magyarország), Szegedy-Maszák Mihály (Magyaror
szág), Karol Tomis (Csehszlovákia), Wolfgang'Veenker (Németország), Voigt Vilmos 
(Magyarország) és Andrzej Sieroszewski (Lengyelország) vezetőségi tag vett részt 
a munkában. 

A vezetőség meghallgatta Kristó Gyula és Monok István, a III. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszus előkészítő- és szervező bizottsága elnökének, valamint 
titkárának tájékoztatását a kongresszus előkészítéséről, majd hosszú megbeszélés és 
vita után elfogadta Balassa Ivánnak, a jelölő bizottság elnökének a tisztújításra vo
natkozó előterjesztését. Klaniczay Tibor főtitkár javaslatát, hogy a tagság 30 aláírás
sal más személyeket is ajánlhat, egyhangúlag elfogadta a vezetőség. 

Szintén egyhangú szavazással döntött a végrehajtó bizottság a Szirmai Endre
díj kuratóriumának javaslatáról: az 199l-es évben Jolanta Jastrzebska, lengyel szár
mazású, Groningenben tanító irodalomtörténész veheti át a kitüntetést Personnages 
tragiques et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine címen megjelent 
munkájáért. 

A Lotz-Bizottság javaslatára a vezetőség úgy döntött, hogy ebben az évben 
Futaky István (Göttingen) nyelv- és művelődéstörténész, Jakó Zsigmond (Kolozsvár) 
történész, Hannu Launonen (Helsinki) irodalomtörténész, Rákos Péter (Prága) iro
dalomtörténész, egyetemi tanár, Sass Kálmán (Brüsszel) egyetemi tanár, Sivirsky 
Antal (Hága) irodalomtörténész, műfordító, Truong Dang Dung (Hanoi) kandidátus, 
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irodalomtörténész, műfordító és Várady-Sternberg János (Ungvár) történész szá
mára ítéli a díjat oktató-, kutató-, tudományszervező- és irodalomismertető mun
kásságáért. 

A végrehajtó bizottság meghallgatta a Társaság kiadványairól, a szervezeti 
munkáról és a gazdasági helyzetről szóló beszámolókat. 

Miután a vezetőség megismerte az előterjesztést, megfelelőnek találta a felté
teleket, és elfogadta Amedeo Di Francesco (Nápoly) és Sárközy Péter (Róma) egye
temi tanár azon indítványát, hogy a IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust 
1996-ban Olaszországban rendezze meg a Társaság, természetesen azzal a feltétellel, 
hogy a javaslatot a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia. 

Kongresszus 

A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus fővédnöke Göncz Árpád, 
a Magyar Köztársaság elnöke, védnöke Andrásfalvy Bertalan művelődési és közok
tatási miniszter, Kosáry Domokos, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Lip-
pay Pál, Szeged város főpolgármestere volt. Az ünnepélyes megnyitóra 1991. au
gusztus 12-én délután 14 órakor került sor. Először Bo Wickman, a Társaság elnöke 
üdvözölte a megjelenteket, majd Göncz Árpád köztársasági elnök mondott közvetlen 
hangú üdvözlő beszédet. A vendéglátó város, Szeged nevében Lippay Pál főpolgár
mester köszöntötte a kongresszus résztvevőit, majd a József Attila Tudományegye
tem rektora, Róna-Tas András üdvözölte a megjelenteket. 

A tudományos program ez alkalommal a Régi és új peregrináció - Magyarok 
külföldön, külföldiek Magyarországon témakör köré szerveződött, mely interdiszcip
lináris jellege és gazdag kapcsolattörténeti vonatkozásai miatt alkalmasnak bizo
nyult arra, hogy a hungarológusokon kívül a hungarológiával nem elsősorban fog
lalkozó, de az európai, sőt tágabb térségek kapcsolatrendszerét kutató szakemberek 
is részt vegyenek a tanácskozáson és ismertessék új kutatási eredményeiket. 

A megnyitó ünnepség után plenáris előadásokkal vette kezdetét a tudományos 
program. Négy előadás hangzott el, melyek a főtéma teljes spektrumát átfogták. 

Hétfőn este a kongresszus tiszteletére a József Attila Tudományegyetem 
és Szeged város önkormányzata kellemes hangulatú fogadást adott a Városháza 
díszudvarán. 

A kongresszus második napján, 13-án kedden reggel kezdődtek meg a szekci
óelőadások. Az eredetileg elképzelt szekcióbeosztást - a nagyszámú bejelentett elő
adás miatt - tovább kellett bővíteni, s így egyszerre tizennégy szekcióban folyt 
a munka. Az első napon 98 kisebb referátum hangzott el. 

A világ 30 országából érkezett 530 résztvevő szerdán fakultatív kiránduláso
kon (1. Hódmezővásárhely-Orosháza-Szarvas-Csongrád-Ópusztaszer, 2. Ópuszta-
szer-Bugacpuszta-Kiskőrös-Kalocsa-Dorozsma, 3. Orosháza-Gyula-Vésztő-Má-
gor-Csoltmonostor-Gyomaendrőd) ismerkedhetett meg a vidék történelmi és műve
lődéstörténeti emlékeivel, a térség jeles szakértői - néprajzkutatók, történészek - ve
zetésével. 




