
ponsable acadèmica del lectorat
català d’ELTE, on s’ofereixen no
tan sols cursos de llengua, sinó
també de lingüística, cultura, li-
teratura i història catalanes.

Per les aules de la Universitat
Eötvös Loránd de Budapest han
passat excel·lents traductors
com Zsuzsanna Tomcsányi –tra-
ductora de Llorenç Vilallonga,
Montserrat Roig, Jaume Cabré– i
futurs docents universitaris cata-
lanòfils, un dels quals, Tibor Ber-
ta, va impulsar la consolidació
del lectorat català propi a la Uni-
versitat de Szeged, prop de la
frontera amb Sèrbia.

Que el català és una llengua es-
timada a Hongria ho proven
també fets com l’exposició Prin-

ceses de terres llunyanes, organit-
zada conjuntament pel Museu
d’Història de Catalunya i el
Museu Nacional d’Hongria
l’any 2009, i que a Budapest va
ser inaugurada pels aleshores
presidents de Catalunya i
d’Hongria. Però, sense dubte,
els projectes més importants
que van resultar dels cursos de
català van ser el diccionari cata-
là-hongarès (1990) i hongarès-
català (1996), fruit de la col·la-
boració entre Kálman Faluba i
Karoly Morvay, l’organització
del XIV Col·loqui Internacio-
nal de Llengua i Literatura Ca-
talanes l’any 2006 i la prestigio-
sa col·lecció de literatura cata-
lana en hongarès Katalán Kö-
nyvtár, engegada el 1997.

Commemoració del 40è
aniversari
Aquest any, per celebrar quatre
dècades de la presència del català
a Budapest, des de la Universitat
ELTE s’han organitzat una sèrie
d’actes per tal de commemorar-
la i fer el balanç de la feina feta
tots aquests anys. El pròxim 16
de novembre 2011 tindrà lloc la
III Jornada Catalunya-Hongria, i
la setmana 23-27 d’abril de 2012
s’organitzarà un simposi.

Carles Bartual Martín, coordi-
nador dels cursos de català d’EL-
TE, destaca que la III Jornada Ca-
talunya-Hongria tindrà la pre-
sència d’Andreu Bosch, cap de
l’àrea de llengua i universitats de
l’Institut Ramon Llull (IRL), un
representant del Ministeri
d’Educació hongarès i la profes-
sora Ildikó Szijj. Afegeix que la
ponent principal és la professora
Zimmermann, de la Sorbona,
que parlarà sobre l’obra d’Ausiàs
March, mentre el professor Falu-
ba farà un repàs d’aquests 40
anys. Altres actes destacats inclo-
uen la presentació del darrer vo-
lum de la col·lecció Katalán Kö-
nyvtár (Biblioteca Catalana) de
l’editorial L’Harmattan, una an-
tologia del conte contemporani
català. La jornada es clourà amb
un sopar tast de cuina catalana
obert a tothom, a càrrec del xef
Jordi Gimeno.

Pioners del català
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 què es deu el coneixe-
ment i reconeixement

del català a Hongria?
–«Tot va començar amb el

professor Fálmán Kaluba,
que tenia la idea d’aprendre
totes les llengües romàni-
ques. Als anys 60 a Bordeus va
sentir parlar català per prime-
ra vegada i se li va despertar la
curiositat. Eren els primers
anys que existien relacions
diplomàtiques amb Espanya,
però sense cap intercanvi cul-
tural. El 1971 el professor Ka-
lúba ja engegava els cursos de
català a Budapest.»

–És com es van conèixer?
–«Jo havia estat alumne seu

de castellà, i m’hi vaig apuntar
de seguida, perquè jo també
estava tocat de la bogeria de les
llengües. Vaig ser de la primera
fornada. Després vam fer junts
el diccionari català-hongarès i
hongarès-català.»

–Com aconseguien els ma-
terials de català en ple fran-
quisme?

–«El 1973 Kálmán va anar a
Cambridge, on es va formar
l’Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes
(AILLC), de la qual és el presi-
dent. Vam tenir molta ajuda
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d’associacions i amics. Llavors
era força normal aprendre
moltes llengües, pel plaer
d’aprendre.»

–Quantes llengües parla?
–«He publicat i ensenyat

hongarès, polonès, castellà,
català, portuguès. He estudiat i
parlo el basc, el finès, anglès,
francès, georgià...»

–Així m’està dient que els
hongaresos tenen facilitat
per aprendre idiomes?

–«Hi ha una dualitat al nos-
tre país perquè hi ha dues clas-
ses d’hongaresos: els que no
aconsegueixen trencar la bar-
rera indoeuropea, i altres que
tenim molta facilitat. També
ajuda la riquesa fraseològica
del magiar: tenim 7 vocals i 25
consonants. Amb els catalans
tenim en comú que sou els
més germànics de la península
ibèrica, i els hongaresos també
en som una mica.»

–Què el va atreure més del
català?

–«La fraseologia. Em fasci-
nen les locucions i frases fetes
de totes les llengües, tota la
meva vida m’hi he dedicat. Ac-
tualment estic fent un diccio-
nari de la fraseologia en l’obra
de Jesús Montcada, que edita-
rà la Universitat de Lleida.»

Imatge del centre de Budapest,
una ciutat catalanòfila.

«També estic tocat per la bogeria de les llengües». /A. RENYÉ
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