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Tisztelettel meghívjuk  
második összejövetelünkre, 

 

a  
 

Közép-Európa emlékezete: 
történeti identitás egy ezeréves kultúrrégióban 

 
című pódiumbeszélgetésre.  

 
Résztvevők:  

 
KISS. GY. CSABA egyetemi tanár (Varsói Egyetem – ELTE) 

MÉSZÁROS ANDOR egyetemi adjunktus (ELTE) 
S. VARGA PÁL akadémikus (Debreceni Tudományegyetem) 

SZYMANOWSKI MACIEJ kultúrdiplomata (Varsói Egyetem – PPKE) 
 

A beszélgetést  
ARATÓ GYÖRGY (ELTE) és BOJTOS ANITA (PPKE) doktorandusz 

vezeti. 
 
 
 

Helyszín: ELTE BTK Fülep Lajos terem 
(1088 Bp. Múzeum krt. 6. I. emelet) 

Időpont: 2016. április 28. csütörtök este 6 óra 
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 A Mika Sándor Egyesület a magyar tudományos utánpótlásnevelés 120 éve alapított fellegvárának, az 

Eötvös Collegiumnak a legrégebbi szakmai műhelyéből kirajzott fiatal bölcsészeket tömörít. Eszményünket, hogy a 

tudományt és a kultúrát nemcsak művelni, hanem szervezni és közvetíteni is kell, mert csak így töltheti be nemzeti 

hivatását, olyan tudóstanár egyéniségek példájára képviseljük, mint Kodály Zoltán, Horváth János, Gombocz Zoltán, 

Keresztury Dezső vagy Szekfű Gyula. 

 Új programsorozatunknak, a Szekfű Gyula Szabadegyetemnek az a célja, hogy tudományos, interaktív és 

dinamikus fórumot teremtsen olyan problémáknak a megvitatására, amelyek a történelemnek és társtudományainak 

az íróasztalára tartoznak, és foglalkoztatják a hazai közbeszédet és a nemzeti közvéleményt. Tudományos igénnyel, 

értelmiségi formák közt, de a mai közbeszéd számára is érthető módon szeretnénk rámutatni jeles szakértők 

bevonásával történelmi önképünk meghatározó, olykor ellentmondásosan értelmezett szimbólumaira. 

 Az európai civilizáció egyik legizgalmasabb színfoltja Közép-Európa. A kereszténység, a kisnemzeti lét és a 

rurális kultúra által meghatározott történeti-földrajzi régiót belső ellentmondások és külső agresszió egyaránt 

évszázadok óta fenyegetik, puszta létét ma is politikusok és elméleti szakemberek serege kérdőjelezi meg, mégis ezer 

éve őrzi sajátos jellegét. Definiálható-e ez a jellegzetesség a kultúra szemszögéből? Van-e közös emlékezetünk, 

egymást erősítő identitásunk a népek országútján élő sortársainkkal? Melyek azok a történelemből kiemelkedő vagy 

fel sem fedezett szimbólumok, amelyek tudva–öntudatlan meghatározzák helyünket egymás közt és a világban? A 

kérdés a magyarság számára sem tét nélküli, hiszen régiónk legrégebbi folytonos államiságú közössége a miénk. Az 

emlékezethely-kutatás neves hazai és külföldi szakértőit kérdezzük frissen induló projektjeikről. 


