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Fordulópontok a magyar életben és történelemben címmel tartotta meg éves konferenciáját az
Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete, idén a floridai Gainesville-ben, a University of Florida
gyönyörű környezetben fekvő egyetemi kampuszán.
A konferencia házigazdája idén a Floridai Egyetem Európai Tanulmányok Központja volt, amely
2004 óta Magyar tanulmányok programot is meghirdet kínálatában. A program célja, hogy
megismertesse a kurzust választó hallgatókat a magyar nyelv, kultúra, történelem és üzleti élet
fókuszpontjaival, rálátást adjon a jelen Magyarországának kulturális és társadalmi életére. Az
egyetemen magyar nyelvi lektorok és kutatók segítik az egyetemisták munkáját és kutatásait a
tárgyban.
Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete 1974-ben, a clevelandi Magyar Találkozón alakult.
Immár 1976 óta rendezi meg önálló, éves konferenciát, ahol mindig igyekeztek más aspektusból,
más téma köré rendezve bemutatni és rávilágítani egy-egy fontos, magyarságot érintő témára.
Tagjai között több tucat nemzetközileg elismert magyar anyanyelvű, magyar háttérrel és
gyökerekkel rendelkező egyetemi professzor és kutató található, akik időt nem sajnálva
dolgoznak felmenőik kultúrájának továbbadásán, tudományos körökben való népszerűsítésén és
elismertetésén.
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A 2014. május 8. és 10. között megrendezésre került konferencián 45 kutató, egyetemi tanár
képviseltette magát a világ minden tájáról, többen Magyarországról, Izraelből, Olaszországból,
de Japánból is. A programok sorát a már hagyományosnak tekinthető csütörtök esti fogadás
nyitotta meg, amelyen a résztvevők Vágvölgyi B. András 2011-ben készült filmjét, a Kolorádó
Kid-et tekinthették meg. A filmvetítést a regisztrációt és a tanácskozást megelőző kötetlen
beszélgetés és állófogadás követte, melyen a konferencia előadói és a fogadó egyetem képviselői
ismerkedhettek.
A tanácskozás két napja ezután előre meghatározva, párhuzamos szekcióba rendezve
bonyolódott, melyet Dr. Balogh Éva plenáris előadása nyitott meg, Bock Júlia, az egyesület
elnökének és Alice Freifeld, a helyi szervező bizottság elnökének köszöntő szavait követően.
A regisztrált oktatók és kutatók mellett, az egyetem érdeklődői a következő szekciók
munkájában vehettek részt, csupán felvillantva a gazdag kínálatot: 70 Years On: 1944-2014 (a
magyarországi holokauszt 70. évfordulójának tiszteletére és emlékezetére); Issues of the Dual
Monarchy (dualizmus korának történeti problémáira fókuszálva); Social Impact of Sport and
Dance (ahol a táncházmozgalom hatásáról, az 1956-ban kivándorolt profi atléták sorsáról
hallhattak előadásokat); Identity Formation (az 1989-et követő demokratikus változások pozitív
és negatív hatásait elemezték az előadók); Hungarians in Diaspora (ahol a magyar diaszpóra
kutatásának legfrissebb eredményeit mutatták be). Jómagam “Turning point in the research of
Hungarica collections” címmel tartottam előadást, melyben egy újonnan induló projekt kutatási
tervét, valamint a múlt és jelen hungarika-feltárást támogató programjait ismertettem.
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Az előadók és érdeklődők a konferencia estéin sem maradtak igényes szórakozás nélkül, hiszen a
péntek esti állófogadást megelőzően Scheibert Helga gyöngyörő zongorakoncertjét hallgatthatták
meg. A vendégek elégedettségéről a fogadás házigazdája, Dr. Gergátz István, Észak- és NyugatFlorida tiszteletbeli konzulja gondoskodott.
A szombati nap előadásait követően a Pigniczky Réka dokumentumfilmes legújabb filmjét
(Heritage - Megmaradni) vetítette. A konferenciát szombaton gálavacsora zárta, amelyen
beszédet mondott Pordány László, Magyarország kanadai nagykövete. A vacsorát követően egy
különleges , interaktív néptánc bemutató vette kezdetét Varga Ottilia és a Hencida
néptánccsoport két tagja, Velkey Róbert és Lányi Kristóf közreműködésével. Először páros
táncokat láthattunk, majd egy fergeteges moldvai táncház szereplőiként magunk is átélhettük a
néptánc közösségteremtő erejét.
Összességében ismét egy remek konferenciát tudhat maga mögött az Amerikai Magyar Tanárok
Egyesülete, amely úgy tűnik a fiatalabb generációk számára is fog tudni szolgálni kellő
inspirációval és ösztönzővel.
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