
 

IX. Nemzetközi Magyarságtudományi Kongresszus 
 

Térátlépések 
[Közép-]Európa mint dinamikus tér: 

 a változás elmélete és gyakorlata 

 

[1] Közép-Európa: földrajzilag és politikailag bizonytalan formájú, de kulturális 

értelemben mégis körülhatárolt terület. Határzóna, ami az európai 

civilizációtörténet nagy fordulatával, a dél-észak tengely nyugat-keletivé 

fordulásával átkerült a civilizált oldalra, barbár vidékből a mediterrán, hellén-

latin kultúra továbbélését biztosító nyugati keresztény világba. Szláv és germán 

nagynépek tömbjei között a szláv és germán kisnépek, valamint a legkésőbb 

érkező magyarok sajátos limes-világot alkottak itt, amely előbb a keleti, majd a 

nyugati kultúrákhoz képest is fokozatosan, századok tapasztalataiból okulva 

ismerte fel saját identitását. Közép-Európa népeinek közös vonása az, hogy 

műveltségük alapvetően befogadó, a nagy (német, olasz, francia, időszakonként 

spanyol, később angolszász) nyelvek és kultúrák  hatásait honosító, és nem 

másokat befolyásoló jellegű. Ez a befogadás azonban egyúttal a saját másság, 

eltérés tudatosítása is: befogadni csak a nem-azonos tud. Másfelől, belső 

viszonyait tekintve, nagyon is dinamikus, folytonos mozgásban levő térről van 

szó, ahol a szláv, germán, latin helyi nyelvek és kultúrák egymással is 

vetélkedtek, regionális fölényre törekedve. A közös nyelv végül mégis a latin 

maradt (ma pedig az ennek szerepét átvevő, az Európán kívüli globális 

hatásokat is közvetítő angol). A németet európai koinéként fogadták csak el a 

közép-európai népek, politikai implikációt mindig elutasították, akárcsak 

később, egy rövidebb időszakot tekintve, az orosz nyelvvel történt. 

[2] „Magyarország Európa kicsiben” – hangzik a szellemes szólás, ami azonban 

a megfogalmazása óta eltelt századok tapasztalatai nyomán némi pontosításra 

szorul. Ma inkább így igaz: Magyarország Közép-Európa kicsiben. Az 

egymástól kulturálisan erőteljesen elkülönülő és a századok során mégis közös 

pátriatudatot őrző régiók, a történelmi Magyar Királyságban jelenlévő nyelvek 

és nemzet(iség)ek, a bizonytalan körvonalú és kulturális értelemben önmagát 

mégis körülhatároló terület: ideális minta a kulturális érintkezések 

dinamikájának vizsgálatához. Itt maradt a legtovább élő nyelv Európában a 

latin, és itt született meg a kulturális hegemóniatörekvések ellen a kis nyelvek és 



kultúrák egyenjogúságának tézisével fellépő komparatisztika tudománya, ami a 

mai hungarológia szellemi elődjének tekinthető. A változások gyakorlatához 

vizsgálatuk teoretikus kereteit is örökségül kaptuk. 

[3] A nyugati kereszténység szellemi áramlatai, illetve az általuk közvetített nem 

európai tudományos hatások magyar befogadástörténete áll tehát a IX. 

Nemzetközi Magyarságtudományi Kongresszus érdeklődésének 

homlokterében, olyan szemmel vizsgálva, hogy ebben a recepciófolyamban 

melyek a más közép-európai kultúrákhoz hasonló jelenségek, illetve ahol nincs 

párhuzam, miben és miért térünk el egymástól. A másik központi 

kérdésfelvetése találkozónknak az egymásra hatás értelmezése, a közép-európai 

kultúrák közötti keresztirányú, közvetlen érintkezések történeti feltárása, 

valamint szinkron, a kortárs kulturális élet érintkezéseinek interpretációja. 

Vizsgáljuk a befogadás-, és hatástörténet intézményes kereteit, a kiemelkedő 

személyiségeket, a nagyobb jelentőségű szellemi áramlatokat; az 

együttműködés, a kapcsolatkeresés és kölcsönös elfogadás példáit együtt a belső 

konfliktusokkal, ütközésekkel, a rivalizálás jelenségeivel. Kongresszusunk 

főcíme, a „Térátlépések” e vizsgálódás módszertanára tesz javaslatot. A nemzeti 

tudományok vakfoltjai mindig egy másik kulturális tér felől nyílnak meg és 

válnak láthatóvá, olvashatóvá; az összehasonlítás nem eltörli az identitást, 

hanem egy másik, magasabb, tudatosabb szintre emeli azt. A komparatisztika 

nemcsak a változások gyakorlatának lehetséges elméleti kerete, hanem az 

önismeret és önformálás eszköze is. 

 

*** 

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

a napon csupán a protokolláris rendezvényekre, valamint egy plenáris előadásra 

kerül sor. A szakmai munka kedden, szerdán és csütörtökön zajlik. Az egyes 

munkanapok a kongresszus tematikájának súlypontjaira fókuszáló újabb, az 

adott kérdés nemzetközi tekintélyei által tartott plenáris előadásokkal kezdődik, 

majd tematikus, egyúttal laza időrendi elvet is érvényesítő szimpóziumok 

sorával folytatódik. Ezek végeztével kulturális rendezvények várják a 

résztvevőket, a hét végére pedig kirándulást szervezünk azok számára, akik 

maradni szeretnének/tudnak. 

A szimpóziumok előzetesen tervezett száma 20 – ez természetesen a 

jelentkezések függvényében folyamatosan módosulhat. A munkát a 



Kongresszus Szervezőbizottsága koordinálja. A változásokról a rendezvény 

honlapja naprakészen tájékoztat. 

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. E szempontok érvényesítése a Kongresszus szakmai 

Előkészítő Bizottságának feladata. 

A Kongresszus Szervezőbizottsága: Csilla Gizińska, Elżbieta Szawerdo, Andrea 

Seidler, Paul Gradvohl, Fenyvesi Kristóf, Monok István, Bene Sándor, Csapó 

Mónika 

Az Előkészítő Bizottság tagjai: Biró Annamária, Csire Márta, Holger Fischer, 

Cinzia Franchi, Olga Khavanova, Kókai Károly, Eva Kowalska, Stephan 

Krause, Pozsony Ferenc, Vančo Ildikó; Csilla Gizińska, Elżbieta Szawerdo, 

Andrea Seidler, Monok István, Bene Sándor 

 


