Hungarológiai hírek
I
1994. június 2-án az MTA Irodalomtudományi Intézetben találkozott
Jankovics József, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság főtitkára a IV.
Hungarológiai Világkongresszus római vezetőinek küldöttségével. A tárgyalás
az 1996-ban Rómában rendezendő világkongresszus előkészítésének
gyakorlati teendőiről folyt. Antonello Biagini, a római La Sapienza Egyetem
tanszékvezető tanára és Sárközi Péter, a római La Sapienza Egyetem tanára, a
kongresszus titkára beszámoltak arról, hogy az 1996-os, „A magyar
művelődés és a kereszténység" című világkongresszusra már többszáz
jelentkezés érkezett s a La Sapienza vezetősége örömmel készülődik és
minden segítséget megad a rendezendő kongresszushoz, mindamellett
szorosabb együttműködést sürgettek a római Magyar Nagykövetség kulturális
megbízottjával.
Jankovics József tájékoztatott az 1991-ben Szegeden megrendezett III.
Hungarológiai Kongresszus szervezési tapasztalatairól, a római kongresszust
anyagilag is támogató potenciális partnerekről. A megbeszélés résztvevői
megállapodtak abban, hogy 1994 őszén 2-es számú körlevélben foglalják
össze a tudnivalókat, és értesítik a résztvevőket a gyakorlati teendőkről.
Az eredményes tárgyalást követően Bodnár György, az MTA
Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, a Társaság Végrehajtó
Bizottságának tagja baráti megbeszélésen látta vendégül a küldöttséget, ahol
szóba kerültek egy lehetséges,
szorosabb szálakkal összefűződő
munkakapcsolat lehetőségei a két intézmény: az MTA Irodalomtudományi
Intézete és a római La Sapienza Egyetem, illetve a tizenhárom különböző
olaszországi egyetemen működő hungarológiai tanszékekből alakult
egyetemközi Hungarológiai Központ vezetősége között.

II
Július 2-án ült össze az MTA Irodalomtudományi Intézetében a
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Végrehajtó Bizottsága. A világ
harmincegy országának magyarságtudománnyal foglalkozó tudósait, kutatóit,
egyetemi és főiskolai oktatóit összefogó szakmai szervezet áttekintette az
elmúlt év eseményeit és döntött a következő esztendő terveiről.
Az egész napos ülés résztvevői értesülhettek arról, hogy az elmúlt évben a
társaság tagjainak száma jelentősen gyarapodott (jelenleg 935 fot számlál), s a
279

magyarságtudomány iránti külföldi és hazai érdeklődést az is jelzi, hogy az új
tagok főleg fiatal kutatók és tanárok.
Jankovics József főtitkár tájékoztatott arról, hogy - az egyre nehezedő
anyagi helyzet ellenére - az elmúlt évben napvilágot látott az 1991-ben
Szegeden megrendezett III. Hungarológiai Világkongresszus előadásait
tartalmazó háromkötetes kiadvány, a Hungarian Studies című idegen nyelvű
magyarságtudományi folyóirat két száma és hamarosan várható a
Hungarológiai Értesítő 1990-93-as, összevont számának megjelenése is.
A tanácskozás résztvevői az 1996-ban Rómában rendezendő IV.
Hungarológiai Világkongresszus előkészületeiről is tárgyaltak. Sárközi Péter,
a kongresszus titkára, a La Sapienza Egyetem tanárának beszámolója után,
mely az eddig elvégzett feladatokról adott összefoglalást, számba vették a
soronkövetkező munkálatokat. A kongresszus A magyar művelődés és a
kereszténység címet viseli, szervezői a római La Sapienza Egyetem és a
nápolyi Egyetem Keleti Intézete. Az eszmetörténeti alapozottságú téma a
keresztény
szellemiségnek
(katolicizmus,
bizánci
kereszténység,
protestantizmus) a magyar művelődésben betöltött sokrétű szerepét,
ösztönzését, a kereszténységgel összefüggő szellemi áramlatokat és az európai
eszmerendszerek hatását vizsgálja és elemzi majd. Csak remélni lehet, hogy
minden arra érdemes szakember eljut majd a kongresszusra, s az utazásnak
nem lesz gátja a részvételhez szükséges tetemes összeg. Megfogalmazódott az
a - Társaságra háruló - feladat is, hogy minél több forrásból próbáljon anyagi
segítséget találni a magyarságtudomány e fontos rendezvényéhez.
A VB résztvevői döntöttek arról, hogy az 1995-ös VB-ülés a finnországi
Jyväskyläi egyetemen lesz, közvetlenül a VIII. Nemzetközi Finnugor
Kongresszus, valamint a Hungarológiai Szimpózium után.
A délutáni értekezlet - Monok István mb. főtitkárhelyettes vezetésével - a
Társaság további, némileg változó szerepvállalásának lehetőségeiről
vitatkozott. A vitán reszt vett Tarnói László, a Nemzetközi Hungarológiai
Központ igazgatója is. A jelenlevők egyöntetűen megfogalmazták azt az
igényüket, hogy a különböző magyarságtudományi intézmények, társaságok
és az illetékes minisztérium osztályok között nagyobb koordinációs
hajlandóság, előzetes egyeztetési és együttműködési készség mutatkozzon,
melynek biztató jelei már érzékelhetőek.
Császtvay Tünde
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