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Hungarológiai kongresszus Jyväskyläben

MATICSÁK SÁNDOR–TUOMO LAHDELMA

2001. augusztus 6–10. között a közép-finnországi Jyväskylä városa adott otthont az V.
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusnak. A magyarságtudományok legnagyobb
nemzetközi seregszemléje ötévente kerül megrendezésre, váltakozva magyarországi és
külföldi helyszíneken. Az 1981 óta rendezett kongresszusok eddigi színhelyei, témái és részt-
vevőinek létszáma a következőképpen alakult:

– 1981 Budapest: Hungarológiai oktatás régen és ma – A magyar vers (330 fő);
– 1986 Bécs: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében (360 fő);
– 1991 Szeged: Régi és új peregrináció – Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon

(530 fő);
– 1996 Róma–Nápoly: A magyar művelődés és a kereszténység (590 fő).
A kongresszus előtt és alatt sokan értetlenkedésüket fejezték ki, miért egy finnországi

kisváros rendezi a kongresszust. A rendezvény idején remélhetőleg sikerült meggyőzni a
kétkedőket, hogy sem Finnország, sem pedig Jyväskylä városa nem véletlen „térképre bökés”
eredményeképp kapta a rendezési jogot, hanem a hungarológiai tevékenységük elismeréséért.
Finnországban több évtizede kiemelt szerepe van a magyarságtudományok kutatásának,
három egyetemen (Helsinki, Turku és Jyväskylä) lehet magyar szakos képzésben részt venni.
Jyväskyläben 1975 óta dolgozik magyar lektor, s 1989-ben – hat tanszék együttműködése
révén – alakult meg a Hungarológiai Intézet, amely kezdettől fogva az interdiszciplinaritásra,
valamint a tanár- és diákcserére helyezi a hangsúlyt.

A nyelvoktatáshoz hasonlóan kiemelt helyzetben van a magyar irodalom finnországi
fogadtatása is. A magyar irodalom finn fordítói az 1870-es évekbe léptek színre, a kezdeti
szakaszban például Jókai volt a legnépszerűbb, majd Mikszáth, Petőfi és Arany finnre
ültetései következtek. Napjainkban Esterházy, Nádas, Tar, Csoóri és Márai neve fémjelzi a
finn fordításirodalmat, de a határon túli magyar irodalom is az érdeklődés középpontjában áll.

A jyväskyläi kongresszus témája A hatalom és kultúra volt. A kongresszus újszerű

szerkezettel állt elő: a tudományos program gerincét a hat plenáris előadás (hungarológia:
Holger Fischer, irodalom: Dávidházi Péter, nyelvészet: Tove Skutnabb-Kangas, történelem:
Romsics Ignác, néprajz: Fejős Zoltán, zenetudomány: Matti Vainio) mellett a szimpóziumok
és kerekasztal-beszélgetések alkották. A világ hungarológusait összefogó szervezet, a
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (új nevén: Magyarságtudományi Társaság) előzetes
felkérése alapján három évvel ezelőtt közel ötven szimpózium szervezési munkálatai
kezdődtek meg, ezeknek végül nyolcvan százaléka valósult meg. A negyven szimpózium és a
nyolc kerekasztal-beszélgetés vezetői a magyar irodalom, nyelvészet, történelem, műve-
lődéstörténet, néprajz és zenetudományok legjelentősebb magyarországi és külhoni képviselői
közül kerültek ki. A kongresszus egyik fontos kezdeményezése volt az Eija Hallikainen,
Pasztercsák Ágnes és Veera Rautavuoma által vezetett diákszimpózium, ahol több mint húsz
pályakezdő fiatal adott számot eddigi kutatásairól.

A kongresszus központi (és aktuális!) témája számos szakembert inspirált. Az irodalmi
témájú szimpóziumok és kerekasztalok között helyet kapott a hatalom mint a legújabb magyar
irodalom témája (Görömbei András), a hatalom és értelmiség diskurzustípusai a kora
újkorban (Bene Sándor), a cenzúra kérdése (Veres András, Pomogáts Béla), a kultusz tema-
tikája (Dávidházi Péter–Tverdota György), a hermeneutika és a fordítás (Kulcsár Szabó
Ernő–Fehér M. István), a kanonizáció és rekanonizáció problematikája (Szegedy-Maszák
Mihály–Dobos István), a többnyelvűség kérdése (Deréky Pál–Seidler Andrea), a latin nyelvű
műveltség Magyarországon (Szörényi László–Hannu K. Riikonen), a klasszikusok kiadása
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(Kabdebó Lóránt), a magyar irodalom külföldi terjesztése (Ferenczi László), a nemzeti
irodalom paradigmái a 18–19. században (Debreczeni Attila–S. Varga Pál) és Balassi Bálint
függőségeinek vizsgálata (Amedeo Di Francesco–Tuomo Lahdelma). A finn sajtó is kiemelt
figyelemmel kísérte a női irodalommal (Jolanta Jastrzębska–Orbán Jolán) és a nők
társadalmi helyzetének változásával (Gyáni Gábor) foglalkozó szimpóziumot.

A nyelvészeti szimpóziumok egy része a nyelvtörvényekkel, a nyelv és a hatalom, ill. a
nyelvi presztízs témájával foglalkozott (Péntek János, Kontra Miklós, Sándor Klára, Matti
Leiwo). Egy szimpózium a magyar nyelvoktatás aktuális kérdéseit tekintette át (Keresztes
László–Maticsák Sándor). Sikeresnek bizonyult a névtani (Hoffmann István), a dialektológiai
(Juhász Dezső) és az új nyelvészeti technológiákkal foglalkozó szimpózium is (Kiefer
Ferenc–Váradi Tamás).

Az „ideológiai veszélyek” elmúltával a a történettudomány is helyet kaphatott a
hungarológiai kongresszusok munkájában. Jyväskyläben Pritz Pál szervezett szimpóziumot
Magyarország helye a a 20. századi Európában – a magyar külpolitika esélyei címmel. A
politika és a történettudomány kapcsolatáról Holger Fischer és Paul Gradvohl, a politika és a
társadalom viszonyáról Heino Nyyssönen tartott vitafórumot. Anssi Halmesvirta és Pók Attila
Kádár és Kekkonen tevékenységét vizsgálta, Szarka László pedig a Kárpát-medence etnikai
térszerkezetével foglalkozott. Nagy érdeklődés kísérte a külföldiek magyarságképével (Újváry
Gábor–Varga J. János), a finnek megítélésével (Szopori Nagy Lajos) és a közép-európai
nemzeti mítoszokkal és sztereotípiákkal (Bányai János) foglalkozó rendezvényeket is.

A néprajzi témájú szimpóziumok között szóba került a vallás és a hatalom (Bartha Elek), a
kisebbség és a hatalom (Bo Lönnqvist–Barna Gábor), a népi kultúra (Hofer Tamás) és a
szemiotika (Voigt Vilmos–Eero Tarasti) kérdésköre is.

A kongresszus programjában szerepelt a közgyűjtemények és a hatalom (Monok István–
Janne Vilkuna), illetve a sport és a hatalom (Kertész István) viszonyával foglalkozó, valamint
a magyar filmeket elemző (Jarmo Valkola) szimpózium. Egy rendezvény Észtország,
Finnország és Magyarország kulturális kapcsolatait dolgozta fel (Raija Syyrakki–Anu Nurk–A.
Molnár Ferenc). Zenei témával foglalkozott Matti Vainio (a Kodály-fogalom ma) és Felföldi
László (A népzenei és a néptánchagyomány kezdetei Magyarországon). Jankovics József
kerekasztal-beszélgetése a hungarológia fogalmának változásait követte nyomon. (A
kongresszus tudományos programjának részletes leírását l. a www.jyu.fi/hungkong honla-
pon!)

Fontosnak tartjuk, hogy a nyelvészet és a magyar mint idegen nyelv oktatásának kérdései
ismét fontos helyet kaptak a programban, habár a kongresszus idején is találkoztunk olyan
véleménnyel, mely szerint a nyelvoktatásnak nincs helye a hungarológiai kongresszus prog-
ramjában.

A magyarnyelv-oktatás témáival foglalkozó szimpózium mellett Jyväskyläben került sor a
magyar lektorok és vendégtanárok évente megrendezésre kerülő konferenciájára is, illetve
helyet kapott a kongresszus programjában a Nemzetközi Hungarológiai Központ és a finn
lektorok szervezete (UKAN) közös konferenciája, A kis nyelvek és kultúrák terjesztése
Európában címmel, Tverdota György és Anna-Maija Raanamo vezetésével.

A helyszíni vélemények, illetve az azóta eltelt hónapokban hozzánk eljutott vélekedések
szerint ez a struktúra alapvetően jónak bizonyult,1 hiszen ezáltal sikerült kiküszöbölni a
szekcióelőadások felolvasórendezvénnyé válását, s sok helyütt sikerült igazi vitafórumot
teremteni. Ez a szerkezet az interdiszciplinaritásnak is szabad teret engedett, hiszen a korábbi
zárt, csak egy-egy tudományterület képviselőit befogadó szekciók helyett számos esetben
sikerült a különböző területek kutatóit egy szimpózium keretében vitára késztetni.

                                                
1 A Helsinki-Finland Congress Bureau megbízásából a Taloustutkimus Oy nevű cég kérdőíves módszerrel

tudakolta meg a résztvevők véleményét a kongresszusról. A Mennyire elégedett a kongresszus programjával?
kérdésre 103 fő válaszolt. A válaszok megoszlása: nagyon jó 39%, jó 36%, megfelelő 14%, rossz 1%.
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A kongresszus tudományos programjában 430 fő vett részt, a kísérők száma 30 volt.
Összesen 32 ország küldte el képviselőit, köztük olyan távoli államok is, mint Kína, Japán,
Korea, Mongólia. A legtöbb résztvevővel, értelemszerűen Magyarország (231 – 54%) és
Finnország (46 – 11%) képviseltette magát. A határontúli magyarlakta területekről összesen
63 fő érkezett (15%), Nyugat- és Észak-Európát 50 fő képviselte (12%), míg Kelet-Európa
egyéb országaiból mindössze 28 résztvevő (6%), a tengerentúli országokból pedig 11 fő (3%)
volt jelen. Természetesen ez a kép csalóka, hiszen a hungarológia jellegéből adódóan nagyon
sok hosszabb-rövidebb ideig vendégtanárként vagy lektorként külföldön dolgozó magyar
állampolgárt a küldő ország képviselőjeként regisztráltunk a névsorban. Árulkodóbb tehát az
anyanyelvek szerinti megoszlás: magyar anyanyelvű 339 (79%), finn anyanyelvű 39 (9%),
egyéb (olasz, észt, német, cseh, francia, lengyel, orosz, angol, japán, dán, horvát, koreai,
mongol, svéd, szerb, vietnami) 52 (12%).

A kongresszus értékét emelték a meghívott vendégek is: Mádl Ferenc, a Magyar
Köztársaság elnöke, Pálinkás József oktatási miniszter (aki kerekasztal-beszélgetést vezetett a
hungarológiai mai helyzetéről) és Maija Rask finn oktatási miniszter. A magyar oktatási
minisztérium képviseletében jelen volt Gál András Levente államtitkár és Kiss Ádám helyettes
államtitkár is.

A kongresszust számos magyarországi és finnországi szervezet, hivatal segítette.
Magyarországon a legjelentősebb pénzügyi támogatást az Oktatási Minisztérium és az
Apáczai Alapítvány nyújtotta, finn részről pedig nagyon sok segítséget kaptunk az Oktatási
Minisztériumtól és a Finn Akadémiától. A szervezés munkálataiban nagyon sokat segített a
Magyar Nagykövetség és a Helsinkiben működő Magyar Kulturális és Tudományos Központ.

A kongresszuson három kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők: a XX. századi
határontúli könyvillusztrációk mellett a Finnországban megjelent magyar témájú könyvek (a
szépirodalomtól kezdve a szakkönyveken át útleírásokig) több mint 200 kötetes válogatása,
illetve a magyar nyelvkönyvek bemutatása szerepelt a programban. Az utóbbi kiállítás szer-
vezői a XIX. század végétől a mai napig Magyarországon és külföldön megjelent
nyelvkönyvek 120 kötetes válogatását mutatták be.

A kongresszus kulturális programjának élére a világhírű Bartók Vonósnégyes koncertje és
Lovász Irén népdalestje kívánkozik.

A kongresszus idején jelent meg a Jyväskyläi Egyetem tanára, Anssi Halmesvirta
szerkesztésében a Finnország története című hiánypótló kézikönyv. Ugyancsak a kongresszus
idején látott napvilágot Tuomo Lahdelma, Dobos István és Veera Rautavuoma
szerkesztésében a magyarok önképével foglalkozó esszék finn fordításának gyűjteményes
kötete, illetve Heino Nyyssönen könyve a magyar korona történetéről. Januárban jelent meg a
kongresszus elnökének, Tuomo Lahdelmának legújabb munkája, Márai Sándor A gyertyák
csonkig égnek c. kötetének finn fordítása.

A kongresszus kiadványai részben a Magyarságtudományi Társaság gondozásában fognak
megjelenni 2002-ben, részben pedig az egyes szimpóziumok vezetői – a jyväskyläi szervezők fi-
nanciális segítségével – vállalták, hogy önálló kötetekben (ill. esetenként két-három, tematikájá-
ban összetartozó szimpóziumot közös könyvbe szerkesztve) megjelentetik az előadások anyagát.
A szervezők és szimpóziumvezetők szándékai szerint ez utóbbi publikációs forma révén a kong-
resszus eredményei a szűkebb szakmai fórumokra is hatékonyabban eljuthatnak.

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság a kongresszus utolsó napján tartott közgyűlésén
úgy határozott, hogy a következő kongresszusra Magyarországon kerül sor, 2006-ban
Debrecen városa fog otthont adni a rendezvénynek.


