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Dr. Tóth Gergely, Berkeley, Kalifornia
Magyar kulturális érdekképviselet Észak-Amerikában
Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete (American Hungarian Educators Association; a
továbbiakban AHEA) a hetvenes évek elején jött létre az Egyesült Államokban azzal a céllal,
hogy összefogja a magyar nyelv és műveltség terjesztésén és képviseletén fáradozó
szakembereket.
Tagsága széles szakmai és tudományos körből kerül ki, s természeténél fogva elsősorban ÉszakAmerikában tevékenykedik, ám egyre nő az anyaországi és Kárpát-medencebeli tagok száma is.
Bárhol éljen is a magyar (vagy a magyarság irányában elkötelezett nem magyar) tag, a szervezet
az együttműködés hatékony módját kínálja mind az oktatás, mind a kultúra terén, legyen az
nyelv és irodalom, népművészet, képzőművészet, szociológia (elsősorban a kivándorlás és az
emigráció kutatása), kisebbségi ügyek, történelem, zene, és a többi humán és reál tudományágak
bármelyike. A szervezet az elmúlt három és fél évtized során a magyar ügy iránti rokonszenv
erősítése hatékony eszközének bizonyult a magyar származású amerikaiak és más nemzetek
fiainak körében is.
Az AHEA minden évben megrendezi sikeres konferenciáit, melyeken olyan neves szakemberek
is részt vettek, mint a Nobel-díjas Wigner Jenő. A legutóbbi, 2009-es is kiválóan sikerült
Kaliforniában, a Berkeley Egyetemen. Az évenkénti konferenciákat az Egyesült Államok
egyetemein, főiskoláin, illetve minden ötödik évben, így 2010-ben is, Magyarországon tartják.
Ezeken a rendes előadások mellett helyet kapnak az aktuális témáknak szentelt műhelyszerű
foglalkozások és kerekasztal-beszelgetések is, és a szakmai részt kulturális programok is
színesítik. A magyarságot érintő gondok vagy kiemelkedő évfordulók kapcsán az adott
összejövetelt már többször egy bizonyos témának szentelték, így 1979-ben Erdélynek, 1981-ben
az 1956-os Szabadságharcnak, 1982-ben az amerikai magyarság nyelvi és kultúrális
megmaradásának, míg a 2006-osat a Forradalom 50. évfordulójának. A következő, immár 35.
konferenciára Szegeden, az Akadémia székházában kerül sor ez év június 3. és 5. között, s a
szervezők mindenkit szeretettel várnak. Több előadója lesz a kisebbségben élő magyarság
soraiból is, és fő témája az lesz, hogy hogyan lehet a világon szétszóródott magyarság közti, szó
szerint vagy átvitt értelemben vett távolságokat hatékonyan áthidalni. (Részletes ismertetés az
AHEA honlapján található, www.ahea.net/conferences.)
Az AHEA hírlevele, az American Hungarian Educator beszámol a konferenciák eredményeiről,
s könyveket, eseményeket, ösztöndíjas lehetőségeket is ismertet. 2007 óta egy elektronikus EJournal is létezik, ahol egyes előadások és egyéb, a magyar kultúra (összefoglaló megjelöléssel
“Hungarian Studies”) szempontjából fontos írások jelennek meg. A szervezetnek emailes
levelezőlistája is van, újabban pedig igényes honlapja is (www.ahea.net), mely bemutatja a

tagság által írott könyveket is. Az egyik legfrissebb intézmény az AHEA-díj, melyet a szervezet
céljainak és érdekeinek hű képviseletéért ítelnek oda egy-egy tagnak.
A társszervezetekkel való együttműködés is fontos célja a szervezetnek, így például szoros
kapcsolatokat ápol az American Hungarian Folklore Centrum-mal, a Hungarian Studies
Association of Canada-val, vagy a Hungarian American Foundation-nal is. További fontos
tevékenységei közé tartozik a Washington városa környékén élő magyar diákok és szakemberek
részére találkozók szervezése, de az AHEA például az amerikai kormány tanácsadójaként is
szerepelt már nyelvi és kulturális kérdésekben.
Az AHEA jelenlegi elnöke az Argentínában felnőtt Némethyné Kesserű Judit, a New York
University professzora.
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