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Krónika

VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus

Az idén hatodik alkalommal rendezték meg a magyarságtudományok leg-
jelentősebb nemzetközi találkozóját, a Hungarológiai Kongresszust, melynek
– Budapest (1981), Bécs (1986), Szeged (1991), Róma (1996) és Jyväskylä
(2001) után 2006-ban Debrecen városa adott otthont.

A 2006. augusztus 22–26. között lebonyolított rendezvényen 429 fő vett
részt, a legtöbben – természetesen Magyarországot képviselték1 (255). Viszony-
lag sok résztvevő érkezett a határon túli területekről (Románia 44, Szerbia
17, Szlovákia 7, Ukrajna 6, Szlovénia 2, Horvátország 1). Finnországból 19,
Németországból 17 főt regisztrálhattunk; a hagyományosan erős hungaroló-
giai háttérrel rendelkező országok közül az Egyesült Államokat 8, Lengyel-
és Olaszországot 7–7 tudós képviselte. A többi résztvevő országok szerinti
megoszlása: Hollandia 5, Ausztria, Bulgária, Észtország, Franciaország, Ja-
pán 4–4; Anglia, Csehország, Oroszország, Törökország 2–2; Dánia, Mexi-
kó, Mongólia, Norvégia, Svájc, Svédország 1–1. Összesen tehát 28 ország
képviselői voltak jelen.

A kongresszus témája „kultúra – nemzet – identitás” volt. A tudományos
program felépítése hasonlított az öt évvel korábbi, jyväskyläi kongresszus
szerkezetéhez: a munka gerincét a szimpóziumok alkották. Összesen 33
szimpóziumban folyt a tudományos munka (ezek részletes listáját ld. a www.
hungkong.unideb.hu honlapon), emellett az előadók 11 szekcióban is fellép-
hettek. A kongresszus nyitónapján hangzottak el a plenáris előadások (Barna
Gábor: A népi kultúra szerepe a nemzeti kultúra és a magyar identitás meg-
szerkesztésében; Kecskeméti Károly: A magyar történelem megértésének
kulcsszava: a pluralizmus; Tõnu Seilenthal: A finnugor nyelv mint a nemzeti
identitás és kultúra alapja; Bányai János: Hagyomány és modernitás dialó-
gusa a kisebbségi kulturális kánonban; Görömbei András: Az irodalom sze-
repe a magyar nemzeti tudat alakításában).

                                                          
1 A statisztikai adatok összeállítása során a résztvevők munkahelyét vettük figyelembe.
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A kongresszus megnyitó ünnepségén részt vett Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke és Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke. A Debreceni Egyetem és Debrecen városa jelentős segítséget nyúj-
tott a kongresszus megszervezéséhez, az együttműködés egyik eredménye-
képp a nyitónap rendezvényeire a vadonatúj kultúrcentrumban, a Kölcsey
Kongresszusi Központban került sor. A kongresszus vendége volt az előző
kongresszust rendező intézménynek, a jyväskyläi egyetemnek a rektora,
Aino Sallinen professzorasszony. Az általa „hozott” képzeletbeli váltóbotot a
kongresszus végén Péntek János, a következő rendezvény házigazdája, a ko-
lozsvári egyetem professzora vehette át.

A kongresszuson került sor a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
tisztújító közgyűlésére: sokéves és eredményes munka után leköszönt Ame-
deo di Francesco elnök és Jankovics József főtitkár, helyükre Tuomo Lahdel-
ma és Monok István lépett.

*
Számunkra örvendetes dolog, hogy a kongresszus tudományos programja

egyre sokszínűbb, egyre több tudományterület és interdiszciplináris stúdium
képviselteti magát. A nyelvészek igen meggyőző arányban voltak jelen: a
kongresszus programjában megadott 427 előadásból 143 volt lingvisztikai té-
májú (30%). A nyelvészeti szimpóziumok a következők voltak: Anyanyelv-
változatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés (vezette: Csernicskó Ist-
ván és Kontra Miklós); Névtörténet – magyarságtörténet (Hoffmann István);
Területi és társadalmi nyelvváltozatok a történetiség fényében (Juhász De-
zső); A magyar nyelv eredete (Keresztes László–Csúcs Sándor); A határtala-
nítás programja és az újabb magyar nyelvi tervezés (Kolláth Anna–Péntek
János); A magyar egyházi nyelvhasználat múltja és jelene (A. Molnár Ferenc);
Az impresszionizmustól a posztmodernig (Szikszainé Nagy Irma–Szabó
Zoltán); A magyar mint idegen nyelv (Szűcs Tibor). Emellett négy szekció
foglalkozott nyelvészeti témákkal: Kétnyelvűség-problémák; A szókincs mint
a magyarságtörténet forrása; A magyar nyelv a világban; Rendszernyelvé-
szeti problémák.

A magyarságtudományi kongresszusok résztvevői között korábban el-
enyésző számban találtunk finnugrista résztvevőket. Az idén a szimpóziu-
mok egyike A magyar nyelv eredete címet viselte. A szervezők, Keresztes
László és Csúcs Sándor arra kérték a résztvevőket, hogy a különböző szakte-
rületek és nemzetek képviselői a szimpóziumon hozzászólásaikkal segítse-
nek lemetszeni a magyar nyelv eredetének utóbbi időben is burjánzó vadhaj-
tásait: hiedelmeket és téveszméket. (A vitaindítót és a hozzászólásokat ld.
folyóiratunk jelen számában, 139–202.)
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A szimpózium résztvevői az ehhez kapcsolódó hozzászólásaikban áttekin-
tették a rokon népek viszonyulását, nyelvrokonság-tudatát: Fábián Orsolya a
finnek, Tóth Viktória pedig az észtek körében végzett felméréseket. – Külö-
nösen tanulságos volt İsmail Doğan ankarai résztvevő előadása a magyaré-
hoz hasonló törökországi téveszmékről és jelenségekről. Kiderült, hogy a
tankönyvekben – indokolás és kérdőjel nélkül – az ún. uráli-altaji hipotézis
alapján tartják a magyart (és ennek megfelelően a finnt is) a török nyelvek
rokonának. Noha koreai résztvevőnk nem volt, nyilvánvaló, hogy hasonló
okokra vezethető vissza az ottani tankönyvekben állítólag fellelhető koreai–
magyar nyelvrokonság eszméje. Zaicz Gábor elmondta, hogy Japánba már
nem terjedt át hivatalosan ez a bizonyítatlan hipotézis, és – minden híreszte-
lés ellenére – a japán iskolai tankönyvekben nem szerepel a japán–magyar
nyelvrokonság. Ezt az állítást a japán résztvevők (Waseda Mika, Eguchi
Kiyoko, Okamoto Mari) is megerősítették. – Dusnoki Gergely az ún. „ős-
nyelvi próbálkozásokról” szólt a magyar és finn nyelv vonatkozásában. – Ta-
nulságos lett volna meghallgatni a „hun kérdés”-ről szóló előadást, ám az
előadó végül nem jelent meg. – G. Bogár Edit a kontrasztív nyelvészeti kuta-
tások szükségességét hangsúlyozta az uráli nyelvcsaládról alkotott külső kép
teljesebbé és pontosabbá tétele érdekében.

Egyetérthetünk egy korábbi véleménnyel: „A tudomány ott végződik,
ahol a magyar nyelv finnugor eredetét elkezdik kétségbe vonni. Ami ezen túl
van, az a szellemi és a politikai alvilág” (Engel Pál kijelentését idézi Nagy
Károly Őshazakeresőink nyomában c. könyvében, 2003: 22). Ezzel cseng
egybe Honti László megjegyzése, aki ismét a leghatározottabban foglalt ál-
lást a dilettáns nézetek képviselőivel szemben: „A nyelvészeti képtelenségek
tarka halmaza részben olyanoktól származik, akik a tudományos gondolko-
dásnak még közelébe sem jutottak el.” Honti fontosnak tartja, hogy mind az
oktatásban, mind az ismeretterjesztésben igyekezzünk gátat vetni a sarlatá-
nok propagálta „teóriák” terjedésének. Így aztán volt olyan, aki sértődötten
távozott a teremből, mások csak a „dilettáns” jelzőn háborodtak fel. – Csúcs
Sándor terminológiája, az „alternatív nyelvrokonítás” e tekintetben kompro-
misszumot jelent. A finnugor nyelvrokonság nem hit, nem szimpátia kérdése,
és nem is politikai rendszer függvénye, hanem tudományosan bizonyított
tény, amelyet bizonyítása után nem is kíséreltek meg tudományos ellenér-
vekkel cáfolni. Csúcs Sándor javasolta, hogy a szakemberek közös munkával
állítsanak össze egy új, a nagyközönség számára is közérthető összefoglalást
a magyar nyelv finnugor/uráli eredetének kérdéseiről.
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