
XIII. évf. 2021/3.

116

Vassányi Miklós

Az Oktatási Hivatal által szervezett „Kárpát-medencei  
Fiatal Magyar Kutatók Konferenciájá”-nak Bölcsészet- és Társadalom-

tudományi Szekciójáról
(online konferencia, 2021. március 30.)

Az Oktatási Hivatal kétnapos, négyszekciós konferenciát rendezett Kárpát-meden-
cei fiatal magyar kutatók (doktorandák, doktoranduszok és posztdoktori kutatók) 
részére, amelyre Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából és Szerbiából is érkeztek 
résztvevők. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szekcióhoz érkezett nagyjából 
50 előadástervezetből végül tíz valósulhatott meg ezen az online konferencián. Ha 
a fent jelzett szekciócímet és a szekció tartalmát összevetjük a vele párhuzamosan le-
zajlott Komplex Természettudományi Szekcióéival, akkor megállapíthatjuk, hogy 
a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szekció is kiérdemelte a „komplex” jelzőt 
– tulajdonképpen már egyszerűen annál fogva is, hogy itt a bölcsészet találkozott 
a társadalomtudományokkal, amelyek rokon tudományok ugyan, de módszerta-
nukban alig van valami közös. Ez a különbség – amely feljogosít a „komplex” jelző 
viselésére – akkor is fennáll, ha ugyanakkor az is igaz, hogy van olyan tudomány, 
amelynek egy része ide, másik része oda szolgál: nevezetesen a filozófia, amelynek 
metafizikai és logikai (sőt talán még a művészetfilozófiai) részeiben semmi társa-
dalmi aspektust nem találunk, más részei viszont – például az etika vagy a politi-
kafilozófia – kifejezetten társadalomtudományiak. A bölcsészet- és a társadalom-
tudományok találkozása egy szekcióban módszertani komplexitást eredményez, 
hiszen alig lehet valami közös (például) egy kortárs demográfiai vizsgálat, illetve 
egy török kori, levéltári anyagra alapozott kutatás módszertanában – így hát ez a 
szekció is komplex, összetett képet mutatott a fiatal Kárpát-medencei kutatók szak-
mai tevékenységéről.

Ezt a sokszínű szekciót azonban valamilyen titokzatos módon mégis összeren-
dezte három tematikus főszál vagy főfogalom: a határ (és határátlépés), a konfliktus 
és az identitás témája. Miután ez nem szervezői döntés folytán alakult így, ezért az 
ember hajlamos feltételezni, hogy ezek a kulcstémák maguktól nyomultak az elő-
térbe, amennyiben aktualitásuk és súlyuk folytán ma meghatározzák a fiatal bölcsé-
szeti és társadalomtudományi kutatónemzedék eszmei horizontját.

De már a szekciónyitó plenáris előadásban, Dr. Tátrai Patrik recens Kárpát-me-
dencei etnikai folyamatokkal foglalkozó tézisei között is jelen volt különösen a ha-
tár és az identitás problematikája, hiszen a magyarság etnodemográfiai folyamatai 
nem ugyanúgy alakulnak az itthoni, mint a külhoni magyarok esetében; és mint 
tanár úr rámutatott, az etnikai identitás, illetve annak vállalása (például népszám-
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lálás során) nem egy és ugyanaz a dolog, ami oda vezethet, hogy – adott esetben 
– szubjektív lelki tényezők befolyásolhatják egy objektívnak szánt felmérés ered-
ményeit.

A határ, a határátlépés, a migráció közvetlen politikai értelemben volt a tárgya 
több előadásnak is, így Buzgó Gábor határmenti migrációval kapcsolatos előadásá-
nak, Iváncsó Ádám Dvorcsák György szlovják politikus életútját bemutató előadá-
sának, Horváth-Sánta Hanga Iszlám Államot tárgyaló előadásának és Szaplonczay 
Máté görögkatolicizmussal kapcsolatos előadásának. A három utóbb említett előa-
dás azonban legalább ugyanannyira kapcsolódott az identitás témaköréhez is, hi-
szen az Iszlám Államba kivándorló nők – mint Horváth-Sánta Hanga elmondta – 
nem ritkán keresztény vallásukat vetik el a muzulmán identitás kedvéért; Dvorcsák 
György a kelet-szlovákiai szlovják identitás elismertetéséért fáradozott; míg a gö-
rögkatolicizmus sajátosan szép és egyedi vallási identitás a római rítusú katoliciz-
mus és az orthodoxia között. 

Közelebbről az identitás témájához kapcsolódott azután Kovály Katalin előadá-
sa a kárpátaljai magyar vállalkozásokról, Sándor Alexandra Valéria előadása a kö-
zösségi médiában a járvány alatt tapasztalt önreprezentációról és Santavecz Anita 
előadása Bródy Sándor önreflexív Rembrandt-novelláiról. Mint Kovály Katalintól 
megtudtuk, a magyar identitás vállalása gazdaságilag kifizetődő lehet a kárpátaljai 
térségben, mert egy vállalkozó így jogosult lehet a magyar kormány által kínált fej-
lesztési projektekben való részvételre; a pszichológus kollegina mérési adatokkal 
támasztotta alá, hogy a járvány idején szignifikánsan megnőtt az önreprezentatív 
tartalmak megosztása az összes ismertebb közösségi portálon; az irodalomtörté-
nész kollegina pedig arról számolt be, hogyan ismert önmagára Rembrandt alakjá-
ban a századvég-századelő nagy novellistája.

Végezetül elsősorban a – gyakran határátlépésből származó – konfliktus volt 
a témája Pénzváltó Nikolett előadásának a tagadható háborúkról (deniable wars), 
Kővágó Emese előadásának az 1944-es vajdasági tömegmészárlásról és Szalma Ste-
fan előadásának a török kori rabkereskedelemről. A két utóbbi előadás a magyar 
történelem szomorú korszakaiba és eseményeihez vezetett vissza: egyfelől az újvi-
déki tragikus „hideg napok” tragikus következményeihez, másfelől az ország há-
rom részre szakadásának idejébe, amikor szinte hétköznapi praxis volt a rabokat 
hazaküldeni a saját váltságdíjukért. Pénzváltó Nikolett ezzel szemben külföldre, 
közel-keleti hadszínterekre irányította a figyelmünket, ahol új típusú, könnyen ta-
gadható, de nehezen irányítható háborúkat vívnak zsoldosok vagy ember nélküli 
drónok segítségével.

Végső soron komoly történelmi: konfliktustörténeti-krízistörténeti leckét kap-
tunk hat órában különösen a Kárpát-medence recens történetéről, ahol oly nagy 
szerepet játszott a határ, a határok módosulása, az etnikai és vallási identitás, a krí-
zis és a konfliktus. A Szekcióban bemutatkozó fiatal kutatók – akik a Kárpát-me-
dence különböző tájairól érkeztek – az itteni múlt és jelen sok és sokszínű aspektu-
sában merültek el. Az előadások szakmailag megalapozottak, fogalmilag igényesek 
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voltak. Mint egy szenior nemzedék képviselője ígéretesnek érzem a munkát, amit a 
fiatal kutatók végeznek – akiknek egyszer átadjuk a fáklyát. Az Oktatási Hivatalnak 
és Kiss Dávid Projektvezetőnek kijár a köszönet, hogy fáradságot nem kímélve kivi-
telezték ezt a jó ötletet, a Kárpát-medencei fiatal kutatók összehívását egy ilyen kon-
ferenciára. Külön köszönet illeti Tátrai tanár urat szekciónyitó előadásáért, amely 
felállította a módszertani standardot a fiatalabbak számára, és megmutatta, hogyan 
kell egy igen gazdag anyaggyűjtést elmélyülten kielemezni. És végül köszönet volt 
kedves tanítványomnak, Élő Csenge Enikőnek moderátori közreműködéséért.
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Következő számunk tartalmából
Japán – Fordítástudományi tanulmányok és irodalmi szemelvények

Molnár Gergő Ádám 
Áldozathozatal Mori Ógai műveiben. Fordítások bevezetővel: Takaszebune (高瀬舟), Ma-
ihime (舞姫) – (novellák)

Samu Veronika 
Kikucsi Kan: Bolond a háztetőn 
 
Vihar Judit 
Meidzsi császár haikui

Cziffra Adrienn 
Haikufrodítások – Maszaoka Siki és jellegzetes stílusa, a saszei

Máré Zoltán 
Curezure gusza (részletek, bevezetővel)

Mayer Ingrid 
Párnakönyv (részletek, jegyzetekkel és tanulmánnyal)


