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A végrehajtó bizottság ülésén, melyet Rákos Péter elnök vezetett, Petro Liza-
nec (Ungvár) és Kari Nehring (München) alelnök, Jankovics József ioúlkái, valamint 
Balázs Mihály (Szeged) Bodnár György (Budapest), Borbándi Gyula (München), Fa
ragó József (Kolozsvár), Futaky István (Göttingen), Görömbei András (Debrecen), 
Cr. Gyímesi Éva (Kolozsvár), Jolanta Jastrzebska (Groningen), Tuomo Lahdelma 
(Jyväskylä), Lars-Gunnar Larsson (Uppsala), Ivan Megela (Kijev), Monok István 
(Szeged), Péntek János (Kolozsvár), Jean Perrot (Párizs), Rédei Károly (Bécs), Sár-
közy Péter (Róma), Gert Sauer (Berlin), Sebestyén Árpád (Debrecen), Andrzej Sie-
roszewski (Varsó), Szathmári István (Budapest), Tamás Attila (Debrecen), Karol To
mis (Pozsony), Voigt Vilmos (Budapest) és Wolfgang Veenker (Hamburg) vezetőségi 
tag vett részt. 

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság a Közgyűlés 1991-es határoza
tának értelmében megkezdte a IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előké
szítését. Rákos Péter elnök beszámolt a vezetőségnek a római tárgyalásokról, melyek 
során a küldöttség a szenátus elnökével, a külügyi-, az egyetem- és kutatásügyi-, 
valamint a közoktatási minisztérium államtitkáraival, Róma város polgármesteri 
kormánybiztosával, a nápolyi polgármesterrel, a római és nápolyi egyetemek rek
torával folytatott megbeszéléseket. Az olasz intézmények képviselői egyetértettek 
a nemzetközi esemény Itáliában történő megrendezésével, s minden tekintetben 
támogatásukról biztosították Társaságunkat. Az ígéretek jegyzőkönyvbe vétettek, 
ami feltétlen garanciát jelent. A kongresszus fővédnöki tisztét Oscar Luigi Scalfaro 
köztársasági elnök vállalta. A négynapos tárgyalás-sorozat megszervezéséhez, elő
zetes programegyeztetésekhez nagy segítséget nyújtott Szörényi László nagykövet. 

Sárközy Péter a kongresszus szervezésének gyakorlati teendőiről tájékoztatta 
a vezetőséget: plenáris- és szekcióelőadások termei, felállítandó szervezési iroda (le
velezés, programfüzetek), szálláslehetőségek, utaztatás, kirándulás, kiegészítő prog
ramok stb. Mivel tagjaink többsége a költségeket nem tudja saját erőből fedezni, 
feltétlenül szponzorokat kell találni a kiadásokhoz. Figyelmeztetett arra, hogy a 
rendezvényt bele kell foglaltatni a Magyarország és Olaszország között 1994-ben 
megkötendő kultúregyezménybe is. 
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Miután a Közgyűlés 1991-ben elfogadta a kongresszus javasolt témáját, a 
vezetőség úgy döntött, hogy a végleges cím A magyar művelődés és a kereszténység 
lesz. Kosa László és Szegedy-Maszák Mihály előzetesen kidolgozott egy szempont
rendszert, mely alapján a keresztény szellemiségnek a magyar művelődésben betöl
tött szerepe igen sokrétűen vizsgálható. A végrehajtó bizottság megvitatta a javas
latot, s teljes mértékben alkalmasnak találta arra, hogy a főtéma kibontásának alap
jául szolgáljon: 

Az egyházak és a társadalom (társadalmi élet, politika, Caritas) 
Iskolák, iskolán kívüli oktatás 
Könyvkultúra, nyomdák, könyvkiadás 
Irodalom, nyelv, zene, képzőművészetek 
Bölcselet, teológia 
Magánélet és közösségi vallásosság (szokások, hitélet, a vallásosság változa
tai) 
A magyar-olasz kulturális kapcsolatok tizenegy évszázada 
A vezetőség megtárgyalta az előkészítő- és szervező bizottság tagjaira tett ja

vaslatokat, s megbízta a titkárságot, hogy a felkérő leveleket egy hónapon belül 
juttassa el a bizottságok felkérendő tagjaihoz. 

A kongresszus titkára: Sárközy Péter 
Előkészítő bizottság 
elnök: Amedeo Di Francesco 
tagok: Benda Kálmán 

Holl Béla 
Jankovics József 
Kiss Jenő 
Kosa László 
Rédei Károly 
Szegedy-Maszák Mihály 
Voigt Vilmos 

Szervező bizottság 
elnök: Antonello Biagini 
tagok: Monok István 

Nyerges Judit 
Szabó Ferenc S. J. 
Visóczki Márta 

Arról is döntött a végrehajtó bizottság, hogy az I. körlevelet az 1993-as év 
végéig el kell juttatni a kongresszuson részt venni szándékozó tagoknak és más 
érdeklődőknek. 

A Társaság kiadványairól Jankovics József felelős szerkesztő tájékoztatta a 
végrehajtó bizottságot. Nyomdában, megjelenés előtt áll a III. Nemzetközi Hunga
rológiai Kongresszus előadásait közreadó Régies új peregrináció című három vaskos 
kötet, szeptemberben már hozzáférhető lesz. A Hungarológiai Értesítő XI/3-4. szá
ma napvilágot látott, a következő kötet, mely 1990-1993-as összevont évszámmal 
fog megjelenni, számítógépben van, várhatóan őszre az is elkészül. A szerkesztőség 
nehezen tudja megoldani, hogy az egyes számok megjelentetését felgyorsítsa. A bib-
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liográfiai kötetekkel kevesebb a gond, a könyvismertetéseket tartalmazó résznél egy
re több a nehézség, s a recenziók sem készülnek el időre. A lap előállításának költ
ségei nőnek, s egyre nehezebb szponzort találni a kiadáshoz. A Hungarian Studies 
1991-1992-es évjelzésű dupla száma a bloomingtoni Nemzeti identitás és kultúra: 
magyarok Észak-Amerikában című, 1990 áprilisában rendezett konferencia anyagát 
közölte, az 1993-as számok nyomdában vannak, s megjelenésük az év végére várha
tó. Az Akadémiai Kiadó ráfizetéssel állítja elő a folyóiratot, s kiadásához a Társa
ságnak kell támogatást szereznie. Ebben az évben a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium segítségével tudtuk biztosítani a megjelenést, Jankovics József főtitkár 
kérte a vezetőség tagjait, segítsenek a folyóiratok kiadásához támogatókat keresni. 

Nyerges Judit szervező titkár a Társaság taglétszámának alakulását ismertette, 
majd Visóczki Márta gazdasági vezető jelentését hallgatta meg a vezetőség. A szám
vizsgáló bizottság pénzügyi és számviteli ellenőrzésének eredményéről Futaky István 
elnök számolt be a végrehajtó bizottságnak. 

Utolsó napirendi pontként Jankovics József főtitkár kérte a vezetőséget, járul
jon hozzá, hogy az 1991-ben átmenetileg felfüggesztett főtitkárhelyettesi poszt meg
bízással betölthető legyen. A megbízott főtitkárhelyettes elsődleges teendője a Tár
saság működtetéséhez szükséges anyagi háttér biztosítása lenne, azaz pályázatok 
benyújtása, támogatók megnyerése és az ehhez kapcsolódó nem csekély adminiszt
ráció. A végrehajtó bizottság elfogadta a főtitkár indítványát, s egy évre megbízta 
Monok Istvánt a főtitkárhelyettesi teendők ellátásával. 

Délután a vezetőség a Társaság előtt álló újabb feladatokról, a bekövetkezett 
magyarországi és külföldi társadalmi-politikai változások által felkínált új lehetősé
gekről tartott kerekasztal-beszélgetést Voigt Vilmos vezetésével. 

Ny. J. 

Nekrológ 

Erkki Itkonen 
(1913-1992) 

1992. május 28-án hunyt el Erkki Itkonen, az egyik nemzetközileg legismer
tebb finn nyelvész. Itkonen neve Magyarországon is jól ismert, ezt bizonyítja, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság is 
tiszteleti tagjává fogadta, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem díszdokto
rává avatta. 

Erkki Itkonenre mindenekelőtt mint a finnugor nyelvészet nagyhírű tudósára 
emlékezünk. E tudományterületen elért eredményeinek köszönhetően nevezték ki 
1950-ben a Helsinki Egyetemen a finnugor nyelvészet professzorává, majd 1963-ban 
a Finn Akadémia tagjává választották. 

Tudományos pályáját mint lappológus kezdte, s elsősorban a lapp nyelv ma
gánhangzórendszerével foglalkozott. 1939-ben megjelent doktori disszertációjának 




