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Előzetes tájékoztatás a kongresszus tudományos programjáról  
és a gyakorlati tudnivalókról

A szimpóziumok listája:
1. A magyar szépirodalmi és vokális zenei szövegek a fordítások 

tükrében 
  (Szűcs Tibor, Claudia Tatasciore)
2. A magyar színház története, 1949–2009. A Philther-módszer 
  (Jákfalvi Magdolna, Kékesi Kun Árpád, Kiss Gabriella)
3. A magyarság a zenében 
  (Lakner Tamás)
4. A matematikatanítás és -tanulás megújításának interdiszciplináris 
     aspektusai a magyar nyelvű diskurzusban 
  (Arató Ferenc, Bálint Ágnes, Fenyvesi Kristóf)
5. A migráció jogi aspektusai és társadalmi, kulturális hatásai 
  (Andrássy György, Cseresnyés Ferenc)
6. A nyelvi jogok helyzete és nyelvi tervezés a Magyarországgal 
     szomszédos nyelvi régiókban 
  (Benő Attila, Csernicskó István, Petteri Laihonen)
7. A nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarországon 
  (Andrássy György, Béli Gábor)
8. Építészet  
  (Bachmann Bálint, Medvegy Gabriella)
9. Gazdaságtörténet szimpózium  
  (Kaposi Zoltán)
10. Hungarológiai szimpózium 
  (Tuomo Lahdelma, Park Soo Young, Tverdota György, Waseda Mika)

Részterületei:
Magyar tudósok külföldön – külföldi tudósok Magyarországon
Hungarológia a Távol-Keleten

11. Identitás, régió, nemzetiség  
 (Gúti Erika, Trócsányi András)
12. Időértelmezések és kultúrák. Doktorandusz szimpózium 
 (Dobos István, Fenyvesi Kristóf, Szarvas Melinda)
13. Interculturality of Hungarian Cinema. Film Symposium 
 (Fazekas Tiborc, Tarnay László, Jarmo Valkola)
14. Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet 
 (Nagy Janka Teodóra)
15. Kosztolányi Dezső szimpózium. A klasszikus szövegek kritikai  
        kiadásának tudomány- és kultúraköztisége  
 (Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály)

Kultúra- és tudományköziség.
Magyarságtudomány a 21. században

Köszöntő

Kedves Kollégák!
Amint azt első körlevelünkben hírül adtuk, az immáron VIII. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszus helyszíne, 2016. augusztus 22–27. között, Pécs lesz. A 
kongresszus rendezői a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (NMTT), a 
Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi 
Bizottsága (PAB). 
Az ötévente megrendezésre kerülő kongresszus a magyarságtudományok 
csúcsrendezvénye. A PTE számára külön öröm és megtiszteltetés, hogy az egyetem 
alapításának 650. évfordulóját megelőző esztendőben, kiemelt jubileumi programként 
adhat otthont az eseménynek.
A kongresszus fő témája a Kultúra- és tudományköziség – Magyarságtudomány a 
21. században. A tanácskozás célkitűzése a különböző tudományágak és -területek 
párbeszédének elősegítése, s a már meglévő kapcsolatok láthatóvá tétele. Így kerülhet 
sor a magyar irodalmi, nyelvi, történelmi, néprajzi, vallástörténeti, eszmetörténeti, 
zenei, képzőművészeti és építészeti, valamint a színházzal vagy filmmel foglalkozó 
kutatások egymást inspiráló eszmecseréjéből kibontakozó együttműködések 
sorozatára. A mostani kongresszuson ez az utóbbi időben folyton bővülő sor 
tovább gazdagodik, kiegészülve a pedagógia, földrajztudomány, jogtudomány, 
közgazdaságtudomány, ökológia, orvostudomány területeivel. Mindez nemcsak 
szakágak, de egyszersmind szakmai kultúrák: észjárások, normarendszerek, 
beszédmódok találkozása is.
A magyarságtudomány, melynek feladata és tárgya nyelvünk, irodalmunk, 
történelmünk és művelődésünk minden vonatkozásának feltárása és értelmezése, 
már természetéből adódóan, eleve kultúraközi. A magyart mindig más nyelvek és 
kultúrák összefüggésében, azokkal összehasonlítva kutatja. Az pedig különösen 
izgalmas tudományos helyzet (és léthelyzet), amikor egy másik nemzet képviselője 
vizsgálja meg a mi – általunk gyakran indokolatlanul evidensnek vélt – jelenségeinket, 
igazságainkat. A magyarság és a vele érintkező népek kapcsolattörténeti vizsgálatai 
is ezért fontosak olyannyira.
Célkitűzésünk megvalósulni látszik: a jelentkezések folyamán az interdiszciplináris 
együttműködésre alkalmat adó, sok esetben aktuális társadalmi kérdésekre is 
reflektáló témajavaslatok érkeztek. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kongresszusi 
előjelentkezések igazolták a szervezők várakozását, és kérdésfelvetéseinket számos 
kolléga megfontolandónak, továbbgondolhatónak találta. A szimpóziumok itt 
közreadott listája arról tanúskodik, hogy a kultúra- és tudományköziség programja 
valóban sok lehetőséget kínál.
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32. Német–magyar tudományos és kulturális kapcsolatok 
        a két világháború között 
 (Fata Márta, K. Lengyel Zsolt, Ujváry Gábor)
33. Nemzetépítés és nőnevelés (1867–1914) 
 (Kéri Katalin)
34. Névadás és névhasználat – a multikulturális Kárpát-medencében 
 (Hoffmann István, Tóth Valéria)
35. Nyelvi sokszínűség: a Kárpát-medencei magyarság jelene és jövője 
 (Péntek János, Szoták Szilvia)
36. Orvostörténeti szimpózium. A jelen a múlt jövő idejű alakja: 
        a mai magyar medicina történeti perspektívában 
 (Molnár F. Tamás)
37. Sokarcú modernség: a 20. századi magyar irodalomtörténet 
       újragondolása 
 (Angyalosi Gergely, Kappanyos András, Rákai Orsolya)
38. Táj – ember – kultúra: ökológiai kutatások a  
        társadalomtudományban 
 (Balogh Balázs, Borsos Balázs, Farkas Judit, Máté Gábor)
39. Történeti térinformatika, történeti földrajz és a hungarológia 
 (Demeter Gábor, Szulovszky János)
40. Tudományköziség és magyarságtudomány 
        – dimenzionális nyelvészeti keretben 
 (Juhász Dezső)
41. Utazástörténet 
 (Németh Ákos, Tarrósy István)
42. Vallási kultúra a Kárpát-medencében 
 (Peti Lehel, Pócs Éva, Tánczos Vilmos, Voigt Vilmos)

(A tudományközi átszövődések miatt az anyag tudományterületi 
csoportosításáról e helyütt lemondtunk, a felsorolás a címek betűrendjét 
követi.)

Az egyes szimpóziumok rövid leírása a kongresszusi honlapon olvasható: 
www.hungkong2016.hu/

16. Kreatív írás. Magyar szerzők a kultúrák között 
 (Berszán István, Gilbert Edit, Tuomo Lahdelma)
17. Krúdy Gyula és Márai Sándor.  Kaland, anekdota, stilizáció, 

emlékezet, szövegközöttiség mint modern magyar irodalmi 
hagyományvonal 

 (Gintli Tibor, Mekis D. János)
18. Kultúrák találkozása a magyar középkorban. 
        Gazdaság, egyház, familiárisok 
 (Font Márta, Weisz Boglárka) 
19. Kulturális átszövődések és nyelvváltások 
       a kortárs elbeszélő irodalomban 
 (Orbán Jolán, Z. Varga Zoltán)
20. „Kulturális nacionalizmus” és nemzetállam-építés 
        Magyarországon a 19. században 
 (Dávidházi Péter, Gyáni Gábor)
21. Levélíró – levélírás – levélváltás a 18. században, 
       interdiszciplináris perspektívában 
 (Forgó András, Olga Khavanova)
22. Magyar színháztörténeti kérdések tudományközi megközelítésben  
 (Gajdó Tamás, Csilla Gizińska, P. Müller Péter)
23. Magyar történeti kutatások a Vatikánban a 21. században 
 (Fedeles Tamás, Tusor Péter)
24. Magyar–horvát kapcsolatok. Politika és kultúra 
 (Damir Karbić, Sokcsevits Dénes)
25. Magyarok az európai művelt közösségben 
 (Amedeo Di Francesco, Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita)
26. Mészöly Miklós prózaművészete és a magyar irodalmi hagyomány 
 (Szolláth Dávid, Szörényi László)
27. Metamorfózis, maszkok és transzformáció: 
        Szentkuthy Miklós és Európa 
 (Fenyvesi Kristóf, Rainer J. Hanshe, Tompa Mária)
28. Migráció, identitás és integráció Magyarországon 
        történeti perspektívában 
 (Demeter Gábor, Penka Peykovska)
29. Migráns eszmék. Politikai nyelvek vándorlása 
        a 19. századi Magyarországon 
 (Miru György, Takáts József)
30. Művészettörténeti szimpózium 
 (Raffay Endre)
31. Napló és történelem 
 (Hornyák Árpád, Pritz Pál)

3 4



A Szervezőbizottság nevében tisztelettel üdvözli: 
 

Andrásfalvy Bertalan 
a Kongresszus elnöke

Berke Gyula 
a PTE rektorhelyettese, a Szervezőbizottság elnöke

Mekis D. János 
a Szervezőbizottság főtitkára

Tuomo Lahdelma 
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke

Monok István 
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság társelnöke

Bene Sándor 
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkára

Dobos István 
a doktoriskolák szimpóziumának szervezője

Csapó Mónika 
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság szervezőtitkára

Márjánovics Diána
a Szervezőbizottság szervezőtitkára

Gyakorlati tudnivalók:
A jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivaló, hogy a szimpóziumvezetők 
választják ki a résztvevőket, s építik fel a szimpóziumok szerkezetét. Az 
egyéni jelentkezők közül is a vezetők kérik fel azokat, akikkel együtt 
fognak működni.
Az előadások és a diszkussziók időtartamáról szintén a szimpóziumve-
zetők döntenek.
Az ünnepélyes megnyitóra augusztus 22-én, hétfő délelőtt kerül sor, ezt 
követik a plenáris előadások. A tudományos szekcióülések augusztus 
23. és 27. között zajlanak. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 
augusztus 22-én és 26-án tartja meg közgyűléseit. Az utóbbin kerül sor 
a Társaság új elnökének megválasztására.
A rendezvények – a plenáris ülések, a szekcióülések és a szimpóziumok 
– számára az Egyetem épületeiben biztosítunk helyet. A részvevők 
egyetemi diákotthonokban és szállodákban igényelhetnek szállást.
A tudományos és kulturális rendezvények látogatására, valamint  
a fogadásokon való részvételre jogosító részvételi díj összege 150 
(a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagjainak 120) euró, 
amely magában foglalja az egyes szekciók/szimpóziumok tájékoztató 
anyagait tartalmazó kiadványok árát, valamint a fogadásokon és 
kísérőrendezvényeken való részvétel jogát is.
A szervezők, a kongresszus támogatottságától függően, egyéni kérésre, 
támogatják a kárpátaljai kollégák, a fiatal kutatók, indokolt esetben 
nyugdíjas tagjaink részvételét. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
támogatást csak 2016-ban tagdíjat fizető tagjainknak adunk.
A regisztráció még zajlik: az előzetesen jelentkezőket arra kérjük, 
erősítsék meg a jelentkezésüket, de még azok is regisztrálhatnak, akik 
eddig nem tették meg.

Regisztrációs határidő: 2016. április 30.

A regisztrációs felület a kongresszus honlapján érhető el: 
www.hungkong2016.hu

A Szervezőbizottság elektronikus levelezési címe: 
info@hungkong2016.hu

A jelentkezési díj befizetésének módjáról, az utazási, étkezési és 
szálláslehetőségekről, valamint a kulturális kísérőprogramokról, 
kirándulásokról a 3. körlevelünkben adunk hírt.
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Kongresszus Szervező Iroda
Papp-Vid Melinda
CongressLine Kft.

Telefon/fax: 1/429-0146, 312-1582 
e-mail: pappvid@congressline.hu

Támogató:


