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Lázár György, Piedmont, Kalifornia
AHEA-Konferencia Szegeden
Nem is lehetett volna stílusosabban indítani az idei, 35-ik AHEA (American Hungarian
Educators Association) konferenciát, mint egy a paprika történetéről szóló előadással.
Ugyanis idén a magyar pirospaprika városában, Szegeden került megrendezésre a
találkozó.
A Tisza-parti város esős idővel fogadta a többszáz résztvevőt, a folyó is áradt, naponta
aggodalommal figyeltük az emelkedő vízszintet. A konferenciának a Szegedi Akadémiai
Bizottság műemlék székháza adott otthont, a volt Hungária szálló épülete, ahol egykoron
Mikszáth Kálmán lakott és Gárdonyi Géza párbajozott. A belső kertben, kissé eldugva áll
Albert Einstein figyelemreméltó kerékpáros szobra.
A konferencián közel száz előadás hangzott el, és idén a fókusz a magyar-magyar
kapcsolatokon volt. Az amerikai magyarok, az anyaországbeliek, és a Kárpátmedencében élők problémáira koncentráltak az előadások, a szekciók felölelték a
történelem, a nyelv, a tudomány és a művészetek témaköreit. Évről-évre kreatívabbak az
előadók, volt aki dokumentumfilmjéből mutatott be klippeket, mások művészi
alkotásaikat demonstrálták. Míg korábban a konferencián elhatárolhatóak voltak az
amerikai magyarokat érdeklő témák, ma már egyre több a közös amerikai-magyar
kutatás. Anyaországbeli kutatók Amerikában tanítanak, gyakran ott is élnek, és az
amerikai magyarok is egyre több időt töltenek az óhazában. A konferencia nyelve, mint
mindig, angol és magyar volt, vegyesen.
Idén különösen sok előadást hallhattunk a Kárpát-medence magyarjainak kérdéseiről. Az
Amerikában rendezett konferenciákra ritkán jutnak el ilyen nagy számban a szomszédos
országok előadói, akik sokféleképpen közelítik meg a magyar politika, a történelem vagy
éppen a nyelv problémáit. Másképp vetődnek fel a kérdések Burgenlandban, és megint
más a megközelítés Kárpátalján. Az előadások utáni kérdések alkalmat nyújtottak az
eszmecserékre, a vélemények sokszor különböztek, és a beszélgetések késő este is
folytatódtak, gyakran egy jó szegedi halászlé mellett.
Pigniczky Réka dokumentumfilmjét, az „Inkubátor”-t mutatták be az esti programban.
Sokan Magyarországon először érzékelhették, hogy mennyire ellentmondásos hatásoknak
voltak kitéve azok az Amerikában született, Kaliforniában felnőtt fiatalok, akik
ragaszkodtak a magyar nyelvhez és közösséghez.
Mint mindig, most is több generáció képviseltette magát a rendezvényen. A második
világháború után, és az 1956-ban emigráltak mellett ott voltak azok is, akik a 70-es és
80–as években kerültek Amerikába. Örvendetes, hogy egyre több az olyan résztvevő, aki
már a szabad Magyarországról költözött az Újvilágba. Más a hozzáállás, másképpen
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látják és tapasztalják a politikát, a történelmet. Más kérdések foglalkoztatják őket, új
írók, új művészek és új témák kerülnek így minden évben a konferencia programjába.
Az amerikai magyarok érdeklődése az anyaország iránt mindig is erős volt. Ezt ma már
a hazaiak is értékelik, és a konferencia kiváló lehetőséget nyújtott egyfajta egymásra
találásra, sokszor egymásra csodálkozásra. Az előadások és beszélgetések során számos
korábbi mítosz, félreértés és előítélet tisztázódott, és az AHEA konferencia egyre inkább
az összekötő híd szerepét is betölti az amerikai és a Kárpát-medencei magyarok között.
A záróbanketten Basa M. Enikő-t ünnepeltük. Megtisztelő elismerést kapott, amelyet
hosszú évek áldozatos munkájával érdemelt ki. Elévülhetetlenek az ő érdemei az AHEA
szervezetének létrehozásában. A konferencia amerikai szervező bizottsága és a helyi
vendéglátók, a Szegedi Egyetem, is köszönetet érdemelnek. Nagyszerű munkát végeztek.
A következő, 36-ik AHEA Konferencia, 2011 április 14-17 között Cleveland-ban, a John
Carroll Egyetemen kerül megrendezésre. Az ahea.net weblapon lehet több információt
találni a rendezvényről, a szervezők várják az előadók jelentkezését!
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