A nyugati magyar örökség megőrzéséről rendeztek tanácskozást határon túli és szórványban élő
magyarok
2012. szeptember 8., szombat (MTI) - A nyugati magyar szellemi örökség számbavételével és
megőrzésével foglalkozik a szombaton megkezdett Kufstein Konferencia az ausztriai Felsőpulyán
(Oberpullendorf).
Az értekezletre meghívott magyarországi, nyugat-európai, illetve az amerikai kontinensről érkezett
tudományos szakemberek előadásaikban a történelemhez, valamint a művészetek és a tudományok
különböző területeihez kötődő magyar tárgyi és szellemi emlékek megőrzésének, feltárásának
lehetőségeit és módjait tekintették át.
Az 1990 óta, minden második évben megrendezett találkozóra az idén 17 országból több mint 270
résztvevő érkezett a nyugati szórvány magyarságból, illetve a Kárpát-medencéből.
Az első konferenciát 1990-ben a tiroli Kufstein várában rendezték meg azzal a céllal, hogy felmérje,
miként viszonyul a nyugati magyarság a rendszerváltás óta a Magyarországra való visszatelepülés
lehetőségéhez - idézte fel Deák Ernő, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének
(NYEOMSZSZ) elnöke az MTI-nek nyilatkozva. "Kiderült, hogy a legtöbben nem települnek vissza,
tehát gondoskodni kell arról, hogy a nyugati magyar szervezetek megszilárduljanak és közösen
folytassuk a munkát" - tette hozzá a kezdetekre visszatekintve. Az elmúlt több mint húsz év alatt a
nyugati magyarság legfontosabb szellemi fórumává nőtte ki magát a konferencia - jelentette ki.
A konferencián részt vevő Csallóközi Zoltán, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke az
MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta: a Kufstein Konferencia már hagyományt testesít meg, s fontos
szerepet tölt be az értékőrzésben és abban, hogy a diaszpóra tagjai találkozzanak egymással. "A
nyugati magyarság, a diaszpóra fogy, sokan elveszítik a nyelvüket, másrészről az újonnan érkezők
nem tudnak annyira kapcsolódni a meglévő közösségekhez" - mondta.
A kabinetfőnök az előadókhoz kapcsolódva úgy vélekedett, hogy javítani kell a világban lévő magyar
értékek ismertségét. "Rengeteg olyan magyar emlék van a világban, amelyekről nem tudnak az
anyaországban, és nem tudnak az adott országban sem" - mutatott rá.
A NYEOMSZSZ előző nap, pénteken megtartott éves közgyűlésén áttekintették a magyarországi
intézményekkel, kormányszervekkel ápolt kapcsolatokat. Az ülésen a Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottságával közösen felhívták a figyelmet arra, hogy
fontos őrizni a külföldi magyar értékeket a tudósok, a tudományosság képviselői, a művészek
személyében is. Másrészt megfogalmazták azt is, fontosnak tartják, hogy a külföldön élő magyar
tudósok, művészek is törődjenek a közösségekkel , "legyenek szellemi atyái a kulturális életnek" mondta el Deák Ernő az MTI-nek. Kitért arra is, hogy jelenleg nagyon különböző keretek között és
esetlegesen működik a magyar oktatás a nyugati országokban, ezért hasznosnak tartanák, ha annak
egy közösen kidolgozott rendszere jönne létre. Ausztriára kitérve úgy vélekedett, nagy szükség lenne
arra, hogy a Felsőőri két tannyelvű középiskolához hasonló középiskola jöjjön létre Bécsben is.
Dobos Menyhért, a Duna Televízió vezérigazgatója felszólalásában kiemelte: az idén 20 éves Duna
Televízió azzal a célkitűzéssel indult, hogy a Kárpát-medencében élő és a szórvány magyarokat
összekösse az anyaországban élőkkel. A televízió ars poeticája azóta sem változott, s igyekszik
minden olyan fontos eseményről beszámolni, amely határon innen és túl a magyarsággal történik és
feladatának tekinti a magyarság értékeinek megjelenítését. Elmondta azt is, hogy a csatorna már
meglévő magazinműsorai mellett még idén új műsorokat szeretne elindítani ebben a témában.
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