
 

A IX. Nemzetközi Magyarságtudományi Kongresszus 
 

Térátlépések 
[Közép-]Európa mint dinamikus tér: 

 a változás elmélete és gyakorlata 

 

Térátlépések (Változó terek, Fließende Räume, Floating Spaces, Espaces 

flottants) – egy kifejezés, egy cím, amelynek tartalmát képileg könnyebb leírni, 

mint szavakkal. A magyar művelődés és tudomány története, hasonlóan a 

közép-európai népekéhez sokféle áttűnést, sokféle, a hagyományt óva őrző 

változást ismer. A hungarológiai kongresszus a központba – magától értetődő 

módon – a magyar művelődést helyezi, kihangsúlyozva azokat a 

hasonlóságokat, amelyek összekötnek bennünket más kultúrákkal, és egyben 

hangsúlyt kaphatnak a különbözőségek is. Közép-Európa népeinek első és 

hangsúlyos közös vonása az, hogy műveltségük alapvetően befogadó, és nem 

másokat befolyásoló jellegű. Történelmük minden korszakában alapvetően a 

nyugat-európai nagyobb kultúrák hatottak rájuk. Német, olasz, francia, és 

időszakonként a spanyol és az angol is. Utóbbi hatása abban a tekintetben is 

összetett, hogy leginkább a globális, Európán kívüli hatások közvetítőjévé is 

vált. Közös vonásunk továbbá az, hogy mindig valamilyen közvetítő nyelven 

közeledtünk egymáshoz: latinul, németül, manapság angolul. Egymást, kinek-

kinek az anyanyelvén csak kis mértékben ismertük meg, és közösen álltunk 

ellen annak, hogy az orosz nyelv váljon közvetítővé. Az orosz kultúrát 

ugyanakkor a kelet-közép-európai jellegzetességeivel fogadtuk nyitottan. 

A nyugati kereszténység szellemi áramlatai, illetve az általuk közvetített nem 

európai tudományos hatások befogadástörténete áll tehát a Kongresszus 

érdeklődésének homlokterében, olyan szemmel vizsgálva, hogy ebben a 

recepcióban melyek a más közép-európai kultúrákkal hasonló értelmezés, és 

miben és miért térünk el egymástól. A másik központi kérdésfelvetése 

találkozónknak az egymásra hatás értelmezése. Vizsgáljuk a befogadás-, és 

hatástörténet intézményes kereteit, a kiemelkedő személyiségeket, a nagyobb 

jelentőségű szellemi áramlatokat. 

 

*** 



A tervek szerint a kongresszus 2023. augusztus 28-án kezdődik (hétfő), de 

ezen a napon csupán a protokoll, majd egy plenáris előadás lesz. A 

kongresszus időtartama: kedd, szerda, csütörtök. Kirándulást a végére 

szerveznénk azok számára, akik maradni szeretnének/tudnak. 

Minden nap egy mindenkinek szóló plenáris előadással kezdődne. A plenáris 

előadók a kongresszus témájának nemzetközi hírű személyiségei lesznek. 

A kongresszus szerkezetét a kronológia határozza meg – az időbeni határok 

eldöntése a Szervezőbizottság dolga. Minden nap a mindenkinek szóló 

plenáris előadás után lenne a „korszak-plenáris” – vagyis a korszak iránt 

érdeklődők egy összefoglaló előadást hallgatnak meg. Ezek után lennének a 

szekciók, kisebb szimpóziumok, panelek. 

A szekciók/szimpóziumok/panelek száma a Szervezőbizottságtól, illetve az 

előadás-kínálattól függ. Maximum 15 ilyen fér bele a jelzett időtartamba. 

Kívánatos, hogy a kongresszus ülései személyi összetételükben is legyenek 

interdiszciplinárisak, és mindegyik ülésen hangozzék el lengyel–magyar 

kapcsolattörténeti előadás. A fiatal kutatókkal, doktoranduszokkal 

kapcsolatban törekedni kell arra, hogy ne kapjanak kevesebb figyelmet, 

segíteni kell számukra a kapcsolatépítést. 

A magyar mint idegen nyelv tanításának kérdései csak olyan formában 

szerepeljenek a kongresszuson, amelyek a nyelvoktatást tudományos 

szempontból közelítik meg, és tudományos elméleti alapvetéssel rendelkeznek. 

Fontosnak tartjuk a nyelvoktatás, illetve a nyelvoktatás-módszertan nyelvészeti 

szempontú megközelítését és vizsgálatát, hogy ezzel a magyar nyelv 

oktatásának és kutatásának presztízsét emeljük.  
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