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Tavaly szeptemberben részt vehettünk a Bécsi 
Egyetemen az Institut für Finno-Ugristik der Universi-
tát Wien és az Österreichisches Ost- und Südosteruopa-
Institut által a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
közreműködésével megrendezett II. Nemzetközi Hungaroló-
giai Kongresszuson. A védnökség tagjai dr. Franz Vra-
nitzky, az Osztrák köztársaság kancellárja; Lázár György, 
a MNK Minisztertanácsának elnöke; dr Heinz Fischer, tu-
domány- és oktatásügyi miniszter és dr. Köpeczi Béla, a 
MNK mÓvelődési miniszter voltak. 

A kongresszust a Bécsi Egyetem nagy dísztermé-
ben dr. Franz Vranitzky nyitotta meg, aki külön kiemel-
te, hogy ennek a rendezvénynek nemcsak kulturális, ha-
nem politikai téren is nagy jelentősége van. A magyar 
kormány üdvözletét dr. Csehák Judit, az MIK Miniszter-
tanácsának elnökhelyettese adta át, s kiemelte, hogy a 
helyszín megválasztása a hungarológia nemzetközivé válá-
sét is jelképezi. 

A résztvevők száma s országonkénti megoszlása 
ie ezt bizonyította. A mintegy 350 tudós, kutató, tanár 
20 országból érkezett. Természetesen a legtöbben Magyar-
országról és Ausztriából, de szép számmal jöttek az 
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NSZK-ból, az USA-ból, s volt japán és vietnami vendég 
is. A velünk szomszédos országok közül sajnálatos mó-
don a Szovjetunióból és Romániából nem érkeztek meg az 
előadók, így több érdekesnek Ígérkező előadás elmaradt. 

A kongresszus témája - A magyar nyelv, irodalom 
történelem és néprajz a Duna-völgyi népek kultúrájával 
kölcsönhatásban, különös tekintettel a 18-19. és a 19-
20. század fordulójára - tág teret adott a legkülönbö-
zőbb előadások megtartására. A plenáris ülésen elhang-
zott előadások közül kiemelném Benkő Loránd "Elméleti 
törekvések a magyar nyelvtudományban a felvilágosodás 
korában" címtf előadását, melyben a magyar nyelvtudomány 
kialakulásáról, kiszélesedéséről és megerősödéséről hall 
hattunk. 

A plenáris ülések után 7 szekcióban folyt to-
vább a munka. Az I. szekció a Duna-menti népek művelő-
dési pluralitásával foglalkozott, s itt többen beszél-
tek Ausztria és Magyarország kultúrájának egymásra ha-
táséról. A II. szekció témája: Nemzeti kérdés, iroda-
lom ós irodalomtudomány. Ebben a szekcióban tartotta 
meg előadásét az egyik vietnami résztvevő, Truong Dang 
Dung "A 19. századi magyar irodalmi népiesség tanulsá-
gai" címmel. De sokan beszéltek a 18-19. században kül-
földi egyetemeken tanuló magyarokról, s többen "égez-
tek összehasonlító vizsgálatokat a világ- és a magyar 
irodalom egyes alakjaival kapcsolatosan. 

A III. szekcióban a paraszti polgárosodásról és 
a népi kultura fellendüléséről és hanyatlásáról volt szó 
A IV szekcióban^ népművészet mint a nemzeti kultura" 
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c/ra alatt az osztrák-magyar szinjátszási párhuzamokról, 
a népdalokról, a népmesékről, a népviseletről és a népi 
képzőművészetről szóltak az előadások. Az V. szekció té-
mája: A két századforduló irodalmi - művészeti irányza-
tai. Lehetett hallani Arany Jánosról, Ignotusról, Ka-
rinthy Frigyesről, Kriídy Gyuláról. 

A VI. szekció témája volt számunkra talán a leg-
érdekesebb: A nyelvtudomány szerepe a nemzeti kultúra fej-
lődésében. Ebben a szekcióban tartott előadást Kálmán 
Béla^Nyelvtudomány és nemzeti tudat a 18-19. század for-
duló jánWcímmel, Szathmári István, Hajdú Mihály, Fábián 
Pál, s itt hallhattuk Ginter Károly kollégánk előadását 
is. A VII. szekció témái elég változatosak voltak, össze-
foglaló címük is elég általános :((Tört éne lem, kultúra és 
nyeÍvSokan foglalkoztak a mtüüfordítás problémájával, e-
gyes írók személyével és működésével, de a külföldön élő 
magyar írók gondjaival is, mint például az Egyesült Álla-
mokból Schöpflin Gyula. Vietnami testvérintézményünk ve-
zetője, Vu Ngoc Can Petőfiről ós verseinek fordítási 
problémáiról beszélt. Somos Béla is ebben a szekcióban 
tartotta meg előadását. Végül még egy ismeretterjesztő 
referátumot is élvezhettünk, melyet Gutay László USA-ban 
élő fizikus tartott a láncreakció felfedezéséről a ma-
gyar származású tudósok sikereinek ismertetése kapcsán. 

Az előadások mellett pihenésképpen egésznapos 
kirándulást tettünk a Dunakanyarba, ahol több szép oszt-
rák helységgel ismerkedhettünk meg. Részt vehettünk a 
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magyar nagykövet, majd az osztrák kancellár fogadásán 
is. 

Annak ellenére, hogy a szervezés helyenként nem 
volt döccenőmentes, az egész kongresszus a lehető leg-
jobb hangulatban zajlott le. Reméljük, hogy az 1988-ban 
megrendezendő III. kongresszuson Szegeden nemcsak hall-
gatóként leszünk intézetünkből ilyen szép számmal jelen, 
hanem a mostaninál jóval több előadás is el fog részünk-
ről hangzani. 

Ginter Károlyt 

Nyelv- és magyarságtudat a szétszórtságban 

Az újkori nemzetek életének döntő fordulópont-
jait követően a politikai vagy valóságos harcokban alul-
maradó, személyükben is fenyegetett egyének maguk vagy 
családjukkal együtt más, az ő ügyüket támogató vagy le-
galábbis semlegesen néző országban kerestek menedéket. 
Hasonló, de még inkább egyéni indíttatású mozgást hoz 
létre az országok közötti nagy gazdasági színvonalbeli 
eltérés, a kimagaslóan jobb érvényesülési lehetőségek, 
munkafeltételek. A kétféle indíttatásból eltávozók ugy 
próbáltak letelepedni és munkát vállalni az őket befoga-
dó országokban, hogy tudjanak egymásról, szükség esetén 
segíthessenek egymásnak. így létrejöhettek jelentős te-
lepülések, nemzeti jegyeket viselő városnegyedek, sok-
szor azonban - különösen néhány különleges ismeretet 


