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Beszámolók 

R É S Z L E T E K 

a Pusztai Ferenc miniszterhelyettes vezette küldöttség kárpátaljai útjá-
ról készült jelentésből 

1989.március 30-31. Ungvár, Beregszász 

I. Az utazás célja kettős volt: 
- 1. A Hungarológiai Központnak helyet adó épület felújításával kap-

csolatos költségek és feladatok megosztásának tisztázása a szov-
jet féllel, a tárgyalási eredmények emlékeztetőben való rögzíté-
se; 

- 2. A TÉKA Könyvterjesztő, Könyvtárellátó és Könyvértékesítő Vál-
lalat, az Állami Könyvterjesztő Vállalat és a Háttér Kft. által 
a kárpátaljai 84 magyar tannyelvű általános-és középiskolának 
felajánlott mintegy 2 millió forint értékű könyvajándék átadása. 

1. Az Ungvári Állami Egyetemen folytatott tárgyaláson a magyar 
küldöttség vezetője Pusztai Ferenc miniszterhelyettes és a 
szovjet küldöttség vezetője V.J.Szlivka rektor az előzetes ma-
gyar elképzelések szerint állapodtak meg a Hungarológiai Központ 
felújításáról és a költségvállalás megosztásáról, melyet emlékez-
tetőben rögzítettek. 

A megállapodás értelmében a Művelődési Minisztérium vállalja 
az un.Bródy-villa felújítását kb.7,5 millió forint értékben. A 
munkálatok elvégzésére felkérik a Szabolcsi Állami Építőipari 
Vállalatot. A szovjet felet terhelik a kiegészítő épület megépí-
tésének költségei. A már meglévő épület felújításához anyagokkal, 
illetve a magyar munkások elszállásolási költségével járulnak 
hozzá. 

2. A könyvajándék átadására március 31-én Beregszászon, a Kossuth 
Lajos Középiskolában került sor. Az eredeti magyar kéréssel 
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ellentétben nem került sor a 84 magyar tannyélvű iskola képviselőinek 
összehívására, ezért Pusztai Ferenc miniszterhelyettes a területi tanács 
művelődési osztályvezetőjének, M.Ju.Gavrilenkónak adta át a küldeményt 
szimbolizáló könyvjegyzéket. 

Az iskola és a zeneiskola tanulói az "átvétel" tiszteletére műsort 
adtak a küldöttségnek. Néptáncegyüttesük, kis zenekaruk és versmondóik 
mutatták be tudásuk legjavát. Érezhető volt, hogy ezek a gyerekek ben-
ne élnek a magyar nyelvben, kultúrában , s tanáraik és szüleik révén 
minden körülmény között ápolják azt. Megható produkcióknak voltunk 
tanúi. 

A könyvátadás után került sor a teljesen magyar lakosságú Beregi 
falu kolhoza által létesített kulturális és művelődési központ megtekin-
tésére, mely egy régi iskolaépületben kapott helyet. A kolhoz gazdag. 
Rendszeresen járatják a magyar szakmai folyóiratokat, napilapokat, is-
merik a magyarországi gazdálkodási formákat. Már 10 évvel ezelőtt lé-
tesítettek melléküzemágakat, stb. Az agrárértelmiség - saját nehéz 
boldogulásán okulva - ukrán iskolába adja gyermekeit, bár a családok-
ban magyarul beszélnek. A magyar iskolát végzett beregi gyerekek a 
10 osztályos iskola befejezése után otthon maradnak a kolhozban dolgozni. 

A kultúrközpontnak jól működő asszonykórusa, kis néprajzi szobája, 
könyvtár.a, olvasó- és kiállítóterme van. 

Az egyetemen folytatott tárgyalásokon jelen volt Sz.M.Turjanyica, a 
Kárpátaljai Terület PB titkára és Z.A.Szuhán, a Területi Tanács VB el-
nökhelyettese. A küldöttség Beregszászon találkozott a járási PB tit-
kárával, Veres Gáborral, aki ebédet adott Pusztai Ferenc elvtárs tisz-
teletére. 
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A küldöttséghez a helyszínen csatlakozott dr.Páldi András kijevi ma-
gyar főkonzul. 

II. A magyar-kárpátaljai kulturális kapcsolatokat érintő egyéb tárgyalások 

1. A magyar-szovjet kulturális együttműködési tárcaközi munkaterv 
3/3.cikke alapján 1989-ben Kárpátalján vendégszerepel a Népszín-
ház társulata 60 fővel. 

2. A Kárpátalján létrehozandó hivatásos magyar színház művészeinek 
magyarországi teljes, illetve részképzésének biztosításával kap-
csolatban Pusztai Ferenc miniszterhelyettes a magyar kulturális 
kormányzat támogatásáról biztosította a helybeli vezetőket. 

III. Az Ungvári Egyetem és a Területi Pártbizottság képviselőitől kapott 
információk 

l.V.J.S z l i v k a r e k t o r rövid tájékoztatót adott az 
Ungvári Állami Egyetem tevékenységéről, eredményeiről. Elmondta, 
hogy a magyar szakosok ez évben már másodszor felvételizhetnek 
magyar nyelven az egyetemre, s ez a jövőben is így lesz.Részükre 
fakultatív alapon új szak felvételét engedélyezték elhelyezkedési 
esélyük növelése érdekében. /Mint ismeretes, a szovjet felsőoktatá-
si intézményekben egyszakosak a hallgatók./ 

Új szakként indult az egyetemeken az alkalmazott matematika. 
Az 1989/90-es tanévtől jogászokat is szeretnének képezni. íly 
módon hallgatóik között lesznek jövendő mérnökök, orvosok, taná-
rok, jogászok, közgazdászok, természettudományokkal foglalkozó 
szakemberek, tehát megvalósul a több profilú oktatási intézmény, 
a z u n i v e r s i t a s . A hallgatói létszám jelenleg 8,5 ezer. 
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A közeljövőben több létesítménnyel gyarapodik az egyetem: elkezdték 
a kémiai kar építését, s új kollégium épül a családos hallgatók számára. 
Javítani kívánják mind az oktatók, mind a hallgatók szociális helyzetét, 
élet- és munkakörülményeit. 

Az ungvári egyetemen a jövőben az oktató- és a kutatómunka közötti 
szorosabb kapcsolat kialakítására törekednek. Valamennyi karon szeret-
nének létrehozni kutatóintézetet. 
Szlivka rektor április folyamán Moszkvában rektori megbeszélésen vesz 
részt az Oktatási Állami Bizottságban. Ennek témája az egyetemek önálló-
ságának, függetlenségének növelése. Olyan elképzelés is felvetődött a 
szovjet rektorok részéről, hogy az egyetemeket kizárólagosan és közvet-
lenül az Oktatási Állami Bizottságnak rendeljék alá. 

Az egyetemi megbeszélésen jelenlévő dr.Páldi András magyar főkonzul 
tájékoztatta az egyetem rektorát, hogy a KGST-tagországok Atomkutató 
Intézetének Dubnában új igazgatója van Kiss Dezső akadémikus személyé-
ben, aki szívesen felvenné az Ungvári Állami Egyetemmel a kapcsolatot, 
előadást tartana Ungvárottyés ottani szakembereket fogadna az intézet-
ben . 

Sz.M.T u r j a n y i c a , a Kárpátaljai Területi PB titkára a közel-
múltban Kárpátalján végbemenő vállalkozásokról adott tájékoztatót. El-
mondta, hogy Egressy György személyében új főszerkesztője van a „Kárpáti 
Igaz Szó"c.napilapnak, /hetente hatszor jelenik meg, havi irodalmi mel-
léklete az Új Hajtás/. Évenként kiadják a kárpátaljai magyar írók an-
tológiáját, az "Évgyűrűk"-et. A terület írói közül négyen tagjai a 
Szovjet írók Szövetségének. /Füzesi Magda, Balla D.Károly, Balla László 
és Szalai B./ Az utóbbi időben már magyar nemzetiségű tagja is van a 
helyi párt és államigazgatási szerveknek. 

A magyar szakra felvételizők elsősorban az ungvári, a nagyszőlősi 
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és a beregszászi járásból származnak. Az egyetem elvégzése után szülő-
földjükön szeretnének elhelyezkedni, de az iskolák nem mindenhol tud-
ják őket fogadni a túlképzés miatt. Ezért tartja ő is hasznosnak a rek-
tor által már említett fakultatív második szak bevezetését. 

1989.február 26-án megalakult a Magyarok Kulturális Egyesülete. 
Nem az Ukrán Nyelv "Sevcsenko" Társasága szekciójaként jött létre, ha-
nem önállóan. Elnöke Fodó Sándor egyetemi tanár. Joguk van együttesek, 
előadók meghívására Magyarországról. 

IV. Egyéb észrevételek 

1. A kezdeti nehézségek után - nem volt pénzváltó hely - működik 
az 1989.március l-jétől engedélyezett kishatárforgalom. Gyalo-
gosan és kerékpárral nagy számban jönnek-mennek az emberek a 
határon át. 

2. A beregszászi könyvesboltban nagy mennyiségben kaphatók Magyar-
országról szállított magyar nyelvű könyvek, elsősorban szépiroda-
lom. Kevés viszont a kézikönyvtár jellegű anyag /szótárak, lexiko-
nok/. 
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X 
HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT A SZOVJETUNIÓBAN 

A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság által aláírt 1986-1990-re 
szóló kormányközi szerződés értelmében, valamint az MNK Művelődésügyi 
és Oktatási Minisztériuma és a Szovjetunió Oktatásügyi Állami Bizott-
sága közötti együttműködés jegyzőkönyve alapján határozat született ar-
ról, hogy a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem orosz tanszéke mel-
lett russzisztikai központ, az Uzsgorodi Állami Egyetemen pedig Szovjet 
Hungarológiai Központ alakul. 

E szerződés teljesítésének érdekében az Uzsgorodi Állami Egyetem 
rektorának parancsa szerint 1988. január 14-én Petro Lizanec professzor 
vezetésével szervező csoport alakult, melynek az volt a feladata, hogy 
kidolgozza és egyeztesse a magyar féllel a központ működési szabályzatát, 
s az idevágó tudományos-módszertani kérdéseket. A Szovjetunió Oktatás-
ügyi Állami Bizottságának 1988. szeptember 22-i rendelete szerint az Uzs-
gorodi Állami Egyetemen megnyílt a Szovjet Hungarológiai Központ. 

Miért éppen az Uzsgorodi Állami Egyetemen alakult meg a hungaroló-
giai központ? Több okból is. Először: egyetemünkön 1963-ban nyílt meg 
a magyar tagozat. 1964-ben pedig megalakult az egyetlen magyar tanszék 
a Szovjetunióban, amely magyar nyelv- és irodalomszakos tanárokat képez, 
az itt végzett szakemberek közül sokan lettek újságírók, könyvkiadói szer-
kesztők, idegenvezetők, stb. A Magyar Filológiai Tanszéken az oktatói 
munka mellett rendszeres kutatói munka folyik. Több mint 60 monográfia, 
egyetemi jegyzet, kb.600 tudományos cikk jelzi e munkát. Kiadásra vár 
"A kárpátontúli magyar nyelvjárások atlasza" három kötetben. "A kárpáton-
túli magyar nyelvjárások szótára" két kötetben. Kiadtunk egy kárpátontúli 
magyar népmese-gyűjteményt "Három arany nyílvessző" címmel, egy kisebb 
balladagyűjteményt. Megjelentettük a kárpátontúli magyar nyelvű irodalom 
első antológiáját "Sugaras utakon" címmel. Tehát a magyar filológiai 
tanszék már eddig is a hazánkban folyó hungarológiai kutatások fő 
központja volt. 
x /A Kárpáti Igaz Szóban megjelent cikk változatlan szövege./ 
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Magyar vonatkozású kutatásokkal egyetemünk történészei, etnográfusai, 
archeológusai is régóta és eredményesen foglalkoznak. 

Másodszor: az 1979-ben végzett népszámlálás adatai szerint a Kár-
pátontúli területen mintegy 160 ezer magyar él, ez a Szovjetunióban élő 
magyarok 98 százalékát teszi ki. Az itt élő magyarok több évszázad óta 
közvetlen kapcsolatokban vannak különböző szláv és nem szláv nyelvű né-
pekkel. Eddig e kapcsolatok vizsgálatában voltak bizonyos szubjektív ele-
mek, ezért úgy véljük, hogy a hungarológiai központ tudományos munkatársai 
teljes felelősséggel látnak e kontaktusok objektív tanulmányozásához nyel-
vi, irodalmi, népköltészeti, néprajzi, történelmi stb. szempontból egyaránt. 
Feladatunk e terület anyagi és szellemi kultúrájának kutatása. Minderre 
megfelelő bázis áll rendelkezésünkre. Természetesen mi is számítunk a 
magyarországi szakemberek segítségére is. Közös vizsgálódásaink hozzájárul-
nak a Kárpát-medence településtörténeti kérdéseinek tisztázásához. Munkánk 
eredményeként a hungarológia fundamentális értékű kutatási anyaggal gazda-
godik majd. 

Köszönettel fogadjuk magyar barátainknak és kollegáinknak azt az 
igyekezetét, amellyel tudományos, kritikai és szépirodalmi művekkel, szó-
tárakkal stb. folyamatosan ellátnak bennünket. Mindez elősegíti kutatásain-
kat. 

Tudományos munkánk hatékonyságának növelése érdekében az USZSZK Ok-
tatásügyi Minisztériuma 10 státust jelölt ki számunkra. Lehetőség van 
arra is, hogy a kandidátusi és a doktori fokozattal rendelkező oktatók 
főállásuk mellett mellékállásként itt is részt vállaljanak a munkában. 
A munkatársak száma a jövőben remélhetőleg növekedni fog kb.25-30 főig, 
s akkor esetleg Hungarológiai Intézetté fejlődik a központ. 

Örömünkre szolgál, hogy a szocialista országok közül elsőként nálunk 
nyílt Hungarológiai Központ, s mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
ez a centrum példásan működjön. Hiszünk abban, hogy ez így is lesz, 
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mivel a jelenlegi munkatársak nagy lelkesedéssel láttak munkához, segítsé-
get kaptunk a párt-, a tanácsi és a társadalmi szervek részéről is. Itt 
kell megemlíteni azt is, hogy az MNK Művelődésügyi és Oktatási Minisztériuma 
és Szabolcs-Szatmár megye építésügyi vállalata városunk végrehajtó bizott-
ságával karöltve tevékenykednek a központ számára kijelölt épület átépíté-
si munkálatain. 

A Hungarológiai Központ együttműködésben kíván dolgozni a Szovjetunió-
ban élő finnugor munkatársakkal, valamint más országok kutatóival is, 
akik hungarológiai vonatkozású vizsgálódásokkal foglalkoznak. Ezért a 
Hungarológiai Központ feladatai között szerepel a tudományos kapcsolatok 
kiépítése az MNK tudományos intézményeivel, s más országok tudósaival, 
s elsősorban azoknak az országoknak a szakembereivel, ahol már működnek 
hasonló központok. 

Sürgős feladataink közé tartozik egy olyan bibliográfia összeállítása, 
amely tartalmazná az országunkban meglévő hungarológiai vonatkozású ku-
tatásokat 1917-től napjainkig. Ezeket az adatokat számítógépbe kívánjuk 
betáplálni. Folytatni kívánjuk az élő és az archívumi anyaggyűjtést. 

Kidolgoztuk.a központ tudományos tervét, megalakult a Szovjet Hun-
garológiai Központ 11 fős tudományos tanácsa. "A szovjet hungarológia 
kérdései" folyóirat szerkesztő bizottsága. 

Május második felében - kb.ekkorra fejeződik be a központ épületének 
restaurálása - kerül sor a hivatalos megnyitóra nemzetközi szimpozionnal 
egybekötve, melynek témája így hangzik: "Szovjet hungarológia: kutatá-
sok, megoldásra váró feladatok, a fejlődés perspektívái". Négy szekcióban 
folynak majd az ülések: 1. filológia; 2. történelem; 3. etnográfia és 
archeológia; 4. kultúra, oktatás ' 

Az információkat már elküldtük a Szónjetunió különböző egyetemei, 
főiskolái és tudományos intézetei, valamint a finnugor népek lakta 
köztársaságok és Magyarország szakembereinek. A mai napig több mint 50 
előadói tézist kaptunk a szimpozionra. ~A Szovjetunió Oktatásügyi Állami 
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Bizottsága jóváhagyta a szimpozion 15 fős szervezőbizottságát. A szervező-
bizottság elnöke Volodimir Szlivka professzor, az Uzsgorodi Állami Egyetem 
rektora, elnökhelyettesei az USZSZK Felső- és Szakközépoktatásügyi miniszter-
helyettese, Vitalij Szokol és a Szovjet Hungarológiai Központ igazgatója, 
e sorok írója. 

A szimpozion idején hivatalos ülést tervezünk, amely megválasztja 
a Szovjet Hungarológiai Központ Bizottságát és vezetőségi tagjait. A 
bizottság tagjai közé ismert hungarológusok, finnugoristák kerülnek majd 
be. A bizottság koordinálni fogja a Szovjetunióban folyó kutatásokat, segít-
séget nyújt a szakembereknek tudományos munkájuk teljesítéséhez. 

1988.november 2-án a Szovjetunió Oktatásügyi Állami Bizottsága és a 
Magyar Népköztársaság Művelődésügyi és Oktatási Minisztériuma aláírta a 
szabályzatot, s megalakul a szovjet-magyar hungarológiai és a magyar-
szovjet ruszisztikai bizottság. Mindkettő az SZSZKSZ Oktatásügyi Állami 
Bizottsága, illetőleg az WJ< Művelődésügyi és Oktatási Minisztériuma mel-
lett fog működni mint tanácsadó és koordináló szerv. Feladatuk körébe tar-
tozik majd az oktatói és a kutatói munka elősegítése az orosz nyelvet és 
a ruszisztikát illetően Magyarországon, a hungarológiát és a finnugriszti-
kát illetően a Szovjetunióban, valamint a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése 
ezen a téren. 

Az előttünk álló feladatok tehát jelentősek és felelősségteljesek. 
1988 novemberében már tartottunk egy konferenciát a Kommunisták Magyaror-
szági Pártja megalakulásának 70.évfordulójára, ez év márciusára tervezzük a 
Magyar Tanácsköztársaság 70.évfordulójának tiszteletére a második nemzetközi 
konferenciánk megrendezését. 1989 augusztusának közepén a Nemzetközi Magyar 
Filológiai Társaság végrehajtó bizottsága nálunk tartja ülését kb.18 ország 
neves tudósainak részvételével. 

A Szovjet Hungarológiai Központ munkatársai szoros kapcsolatot tartanak 
fenn a terület iskoláival, pedagógusaival, az újságszerkesztőségekkel, a 
Kárpáti Kiadóval, a területi rádió és televízió magyar osztályának munka-
társaival. Mindent megteszünk, hogy elnyerjük a szakemberek támogatását. 
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Kárpátontúl lakossága segítséget nyújt nekünk a szellemi és anyagi kultúra 
emlékeinek, régi könyvek, kéziratok és más régiségek, források összegyűjtésé-
ben. Úgy gondoljuk, hogy a nyelvjárási és a folklóranyag gyűjtésébe bevonjuk 
a tanítókat, egykori végzőseinket, évenként szervezünk tudományos-gyakorlati 
konferenciát a hungarológia időszerű kérdéseinek megvitatására. A legjobb 
előadásokat, népköltészeti gyűjtéseket jutalmazni fogjuk, tehát mindent meg-
teszünk, hogy a soknemzetiségű Kárpátontúl kulturális életét jelentősen 
élénkítsük. 

A Szovjet Hungarológiai Központ munkatársai együttműködnek a terület 
magyar tannyelvű iskoláinak tanáraival a "Magyarország története" c.tankönyv 
megírásában. Ismeretes, hogy e tárgy programját már korábban publikálta 
a Kárpáti Igaz Szó. Elképzelésünk szerint ez a tankönyv kitér Kárpátontúl 
magyar lakosságának történelmére is, és kultúráját szoros kapcsolatban mu-
tatja be az ukrán nép és más nemzetiségek történelmével és kultúrájával. 
E tankönyvet majd megvitatják és recenzálják a történészek és a társadalom-
tudományok művelői. 

Szívesen vennénk, ha a tankönyv megvitatásában és recenzálásában részt 
vennének magyar kollégáink is. 

A Szovjet Hungarológiai Központ különböző társadalmi szervezetek 
együttműködésével fizetett magyar nyelvtanfolyamokat szervezett az orosz, 
ukrán, stb. anyanyelvűek számára. Ebből a célból még ebben az évben kiadjuk 
a "Magyar nyelv kezdőknek" c. tankönyvet mindazok számára, akik alapfokon 
akarják megtanulni a magyart. Úgy gondoljuk, hogy hasznos lenne egy hasonló 
tankönyv ukrán nyelvből is, hiszen nagyon sok magyar nemzetiségű lakos 
szeretne megtanulni ukránul beszélni. 

Ebben a cikkben nincs lehetőség elmondani valamennyi tervünket, ízelítő-
ül közlünk egy részt a Szovjet Hungarológiai Központ Szabályzatából. 
A Szabályzat bevezetésből, öt fejezetből és több alfejezetből áll. 
Meghatározzuk a "Hungarológia", a "Szovjet Hungarológiai Központ" fogalmát, 
megfogalmazzuk a központ előtt álló célokat és feladatokat. Kifejtjük: a 
•hungarológia- magyarságtudomány, a magyar nyelvvel és irodalommal, törté-
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nelemmel, etnográfiával, népköltészettel, a magyar nép kultűrájávai és 
művészetével, azok kialakulásával és fejlődésével foglalkozó tudomány. 
A hungarológia /mint a szlavisztika, germanisztika, turkológia, stb./ 
már nemzetközi szaktudománnyá vált, és az a célja, hogy támogassa 
és fejlessze azokat a nemzeti tudományokat, amelyek feltárják, elemzik 
és összegzik ismereteinket a magyar nép múltjáról és jelenéről, más 
népekkel való kapcsolatairól, behatóbban tanulmányozza a magyar nép 
anyagi és szellemi kultúráját. 

Minden nemzeti kultiíra az egyetemes emberi kultúra összetevője, 
amelynek azonban eredeti szinezete és unikális értéke van, ezért a vele 
összefüggő fontos kérdések kidolgozása és vizsgálata közérdek. 

Az utóbbi időben egyre nő az érdeklődés a magyar nép, a magyar társa-
dalom, a magyar kultúra iránt, s ez megteremtette a szükséges előfeltéte-
leket hungarológiai koordinációs központok létrehozásához, ezek egyike 
a Szovjet Hungarológiai Központ. 

A Szovjet Hungarológiai Központ az Uzsgorodi Állami Egyetem mellett 
alakult, mint pedagógiai, tudományos-kutató, tájékoztató és szervezési 
központ, a fontosabb hungarológiai szaktudományok és tudományos problé-
mák terén a Szovjetunió területén. A Szovjet Hungarológiai Központ 
elősegíti a tudományos információcserét a különféle országok tudósai 
között, lehetővé teszi a hungarológia legújabb eredményeinek megismerését 
és ezzel segíti elkerülni az egyoldalúságot a magyar nyelv, irodalom, 
etnográfia, történelem és kultúra tudományos kutatásában. 

A Szovjet Hungarológiai Központ létrehozása jelentős impulzust ad 
sok tudományos kérdés kidolgozásához és még jobban megszilárdítja 
a szovjet és a magyar tudósok együttműködését és népeink barátságát. 
Emellett a Szovjet Hungarológiai Központ jelentős ösztönzést ad a 
Magyarországi Russzisztikai Központ fejlődésének,és elősegíti a 
hungarológiai és a russzisztikai kutatások eredményes kibontakozását. 
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A Szovjet Hungarológiai Központ célja az, hogy támogassa és egybe-
hangolja a tudományos, pedagógiai vagy egyéb közérdekű munkát a magyar 
nyelv, irodalom, történelem, néprajz és kultúra tanulmányozása terén, 
elősegítse azoknak a kutatóknak, tanároknak és más szakembereknek a mun-
káját és együttműködését, akik a Szovjetunió területén a főiskolákon, 
tudományos intézményekben, iskolákban, kiadóhivatalokban és szerkesztő-
ségekben az említett tudományok területén működnek. 

A Szovjet Hungarológiai Központ feladatai a következők: 
1. Mint szervezési központ 

- segítséget nyújt a Szovjetunió és Magyarország megfelelő miniszté-
riumainak hungarológiai és russzisztikai kormányközi vegyesbizott-
ságok létrehozásában; 

- segíti a vegyesbizottságnak mint a két minisztérium konzultatív 
és koordinációs szervének gyümölcsöző munkáját; 

a./ a hungarológiai szaktantárgyak oktatásának és a fontosabb hunga-
rológiai és finnugrisztikai kutatások megszervezésében; 

b./ a hungarológiai szaktantárgyak fontosabb oktatásmódszertani, 
formai és tartalmi problémáinak /tantervek, programok, tan-
könyvek stb./ megvitatásában; 

c./ a hungarológiai diszciplínák oktatásának tervezésében a nem 
nyelvész szakos hallgatók /történészek, etnográfusok, közgazdá-
szok, stb./ számára; 

- megszervezi a Szovjet Hungarológiai Bizottságot, amely segíteni 
fogja a Központot a hungarológiai szaktárgyak oktatásának és 
a fontosabb hungarológiai problémák kutatásának koordinálásában; 

- szoros kapcsolatokat létesít az ország azon főiskoláival és 
tudományos intézményeivel, amelyekben hungarológiai kutatások 
folynak, koordinálja és irányítja azok munkáját; 

- szoros kapcsolatokat létesít a Nemzetközi Magyar Filológiai Társa-
sággal és más országok hungarológiai központjaival; 

- szervezési, módszertani és tudományos téren segítséget nyújt a 
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Kárpátontúli terület magyar tanítási nyelvű iskoláinak, a 
területi tanfelügyelőségnek, a Pedagógus Továbbképző Intézetnek, 
a magyar nyelven megjelenő területi és járási lapoknak, a terü-
leti rádió és televízió magyar szerkesztőségeinek, valamint a 
Kárpáti Kiadónak és a Ragyanszka Skola Tankönyvkiadónak; 

- megszervezi az SZSZKSZ-ben megjelenő hungarológiai tankönyveknek 
és tudományos, módszertani segédkönyvek kö-teles példányainak cse-
réjét; 

- megszervezi a nemzetközi hungarológiai kiadványok cseréjét; 
- részt vesz a hungarológiai alapkönyvtár létrehozásában és fej-

lesztésében, új kiadványokkal bővíti és biztosítja a könyvtár 
használatát a diákok és a kutatók számára. 

2. Mint pedagógiai központ 
- segít szervezni és koordinálni a hungarisztikai és finnugrisztikai 

szakképzést az SZSZKSZ főiskoláin; 
- elősegíti a magyar nyelv /mint idegen nyelv és mint anyanyelv/ 

oktatását az SZSZKSZ más intézményeiben, iskoláiban és főiskoláin, 
ahol eddig hungarológiai szaktantárgyakat nem oktattak; 

- elősegíti fontos hungarológiai kérdések magas szinvonalú oktatá-
sát nem nyelvész szakosok számára /pl. szakkollégiumi előadások 
történészeknek, etnográfusoknak, közgazdászoknak és a magyar 
tanítási nyelvű iskolák különféle szaktanárainak/; 

- segítséget nyújt a magyar nyelv - és irodalomtanárok képzésében 
a Kárpátontúl magyar tanítási nyelvű iskolái számára; 

- koordinálja a tankönyvek és módszertani segédkönyvek kiadását a 
terület magyar tanítási nyelvű iskolái számára és segítséget 
nyújt a magyar filológiai tanszék tanárainak és az iskolai taná-
roknak azok megírásában és kiadásában; 

- biztosítja és koordinálja a hungarológiai szaktanárok szakmai 
/oktatási és tudományos/ továbbképzését /továbbképző tanfolya-
mok, ösztöndíjak, konzultációk_stb./; 
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- részt vesz a hungarológiai oktatás tökéletesítésével kapcsolatos 
nemzetközi munkában; 

- tervezi a diákok, középiskolai tanítók és főiskolai tanárok cseré-
jét szakmai továbbképzés céljából, valamint normatív magyar nyelv 
és irodalom, szakkollégiumok előadását, diákok rövidebb vagy hosz-
szabb ideig terjedő oktatását az MNK főiskoláin, a nem nyelvész 
szakos végzősök átképző tanfolyamát a megfelelő szaktantárgyak 
/fizika, matematika, kémia stb./ terminológiájának elsajátítá-
sára, művészeti szakemberek, tánctanárok, kórusvezetők stb. 
képzését. 

3. Mint tudományos és kutató központ 
- nyilvántartja, szervezi és koordinálja a tudományos kutató 
munkát a Szovjetunió tanintézeteiben és tudományos intézményei-
ben kezdeményez, javaslatokat tesz és kidolgozza a hungarológiai 
tudományos kutatások tematikáját; 

- önálló tudományos kutatómunkát végez a hungarológia terén a tan-
szék tudományos kádereinek segítségével; 

- javaslatokat dolgoz ki a vegyesbizottság és a Szovjet Hungaroló-
giai Bizottság részére a hungarológiai kutatások közelebbi és távo-
labbi terveire vonatkozóan és ellenőrzi azok teljesítésének mene-
tét ; 

- nemzetközi és országos tudományos konferenciákat, szimpozionokat 
és értekezleteket szervez és rendez; 

- biztosítja a tudományos eredmények publikálását, segítséget 
nyújt a publikálási lehetőségek megteremtésében és kibővítésé-
ben a Szovjetunió területén működő kutatók számára; 

- tudományos munkákat és folyóiratokat cserél; 
- szerkeszti és kibocsátja "A Szovjet Hungarológia Kérdései" 

című időszaki hungarológiai gyűjteményt; 
- részt vesz a nemzetközi hungarológiai értekezleteken; 
- szervezi a hungarológiai tárgyú levéltári anyagok feltárását 

37 



hungarológiai hírlevél • 

és feldolgozását mind a Kárpátontúl területén, mind az SZSZKSZ 
más városainak levéltáraiban; 

- magyarországi lektort és vendégtanárokat /professzorokat/ von 
be a Központ munkájába. 

4. Mint információs központ 
- ellátja a diákokat, középiskolai tanítókat és főiskolai tanáro-

kat, kutatókat és minden hungarológia iránt érdeklődőt a szük-
séges információs és forrásanyagokkal; 

- megszerzi a szükséges tudományos információt, rendszerezi azt és 
továbbítja a hungarológiai kutatópontokra; 

- kapcsolatot tart fenn a hungarológiai központok munkájával 
kapcsolatos feladatok elvégzésére felhatalmazott Magyar Lektori 
Központtal; 

- tájékoztatja az SZSZKSZ Főiskolai és Középfokú Szakoktatásügyi 
Minisztériumát a végzett munkáról, a hungarológia terén a nem-
zetközi együttműködés eredményeiről és a publikált kiadványokról; 

- mint a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság kollektív tagja 
kapcsolatokat tart fenn a nemzetközi szervezetekkel és velük 
tudományos információt cserél. 

A Szabályzat teljes szövegét a jövőben ismertetjük. Reméljük, az 
itt közölt részlet hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődők tisztábban 
lássák a Szovjet Hungarológiai Központ feladatait, teendőit, s ők maguk 
is - lehetőségükhöz mérten - hozzájáruljanak munkájukhoz. 

Petro Lizanec 
professzor, a filológiai tudományok doktora, a Szovjet Hungarológiai 
Központ igazgatója, a Magyar Filológiai Tanszék vezetője. 
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