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A konferenciasorozat* 2022-i tanácskozásának témája:
a közösségi emlékezet töréspontjai, térben és időben
Tanácskozásunk abból az evidens megfontolásból indul ki, hogy régiónkban (a történelmi
Magyarországon, majd annak utódállamaiban, illetve a szomszédos területeken) sokáig tartanak az
átmenetek, a köztes korszakok. A traumák feldolgozása (vagy törlése-feledése) helyett azok folyamatos
megélése volt és van napirenden; a határhelyzet egyre kevésbé periódus, és egyre inkább létállapot. Ez a
különleges konstelláció párhuzamos identitás-elbeszéléseket tart életben, párhuzamos – és egymást
kizáró, de legalábbis nehezen egyeztethető – politikai, társadalmi, kulturális, nyelvi normák és
magatartásformák interakcióját kényszeríti ki.
Könnyen belátható, hogy mindezeket a köztes (de nem feltétlenül közös) időket és tereket, a térközök és idő-közök problémáit, az emlékezet kérdése foglalja közös keretbe: mire emlékezünk, és
mennyire? Tőlünk függ-e, feledünk vagy emlékezünk – vagy az emlékezet mechanizmusait akaratunkon
kívül eső tényezők is befolyásolják? Az emlékezethelyek és a kulturális örökség kutatása milyen
kihívásokkal szembesíti a magyarságtudományokat? Lehetséges-e bármiféle kulturális fordítás, szótár az
egymás mellett, párhuzamosan létező közösségek dialógusában? Hogyan működnek egy ilyen térben és
időben megőrzés, a közvetítés, az emlékezet-formálás civil és állami intézményei? A memory studies és a
magyarságtudományok közös kutatási kérdései, határterületei a történészt, az irodalmárt, a néprajzost,
a történészt, a nyelvészt, a kultúrakutatót egyaránt foglalkoztatják – ezúttal azonban szeretnénk
hangsúlyosan megszólítani a magyarságtudományi diskurzus hagyományos résztvevői mellett az egyéni
és a társadalmi lélektan szakembereit, a pszichológia művelőit és történetének kutatóit is.

A korábbi rendezvények közül az első kettő (Budapest, 2005; Budapest, 2008) anyaga elérhető hálózati formában;
az utóbbi négy konferencia (Kolozsvár, 2011; Budapest; 2013; Pécs, 2015) előadásai nyomtatásban is megjelentek.
A legutóbbi, 2019-i bécsi tanácskozás anyaga megjelenés előtt áll: Bene Sándor és Dobos István, szerk.,
Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában: A doktoriskolák VI. nemzetközi magyarságtudományi
konferenciájának előadásai, Bécs, 2019. szeptember 5–6. (Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság –
LineDesign Kiadó, 2022).
*

A konferencia működési formája
A konferencia a következő szekciókban ülésezik: történettudomány, irodalomtörténet, nyelvtudomány,
néprajz és kulturális antropológia, pszichológia és társadalomlélektan, művészettudomány (zene-, film- és
színháztudomány). Az egyes tematikus blokkokon belül az előadások a feldolgozott téma szerinti
időrendben követik egymást, szimpózium-rendszerben, az összetartozó témák megvitatására is bőséges
időt biztosítva. Egy előadás maximális időtartama 20 perc.
Az előadások és vita munkanyelve a magyar, az angol és a német (későbbi írásos változat nyelve
eltérhet az előadás nyelvétől).

Jelentkezés, kapcsolattartás
Jelentkezni lehet az előadás minimum 1800 karakter terjedelmű magyar és minimum 400 szó terjedelmű
angol nyelvű szinopszisával (függetlenül attól, hogy az előadás milyen nyelvű lesz, mindkét nyelven kérjük
a szinopszist), annak megjelölésével, hogy melyik szekcióban kíván szerepelni az előadó. Az űrlap elérhető
a következő címen: https://bit.ly/37PXBo6
Jelentkezési határidő: 2022. május 31. A konkrét tudnivalókról (szállás, utazás, kísérőprogramok,
részvételi költségek) májusi első felében kiküldendő második körlevelünkben adunk tájékoztatást; az
információk honlapunkon és Facebook-oldalunkon is figyelemmel kísérhetők.
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