
 
 
 
 
 
 
 

Magyarok Európában – Nemzeti értékeink nyomában 
(Művelődéstörténeti elmélkedések) 

 

Előadás/vita–sorozat 
az MTA Könyvtár és Információs Központ (Agora)  

és a Professzorok Batthyány Köre  
közös szervezésében 

 
 

Az egyes szakterületek prominens képviselői által tartott, összesen 23 
előadás, s az azokat követő viták olyan kérdésekre keresik a választ, mint hogy: mit 
hoztak magukkal a kelet felől érkező magyarok a Kárpát-medencébe, miként 
őrződtek meg (vagy semmisültek meg) ennek a kezdeti kulturának egyes elemei, 
miként alakult át – a Kárpát-medencei helyi, illetve a nyugati népekkel való 
kölcsönhatás eredményeként – az eredeti kulturális örökség, s mit adott a 
magyarság Európának és a világnak a kezdetektől máig.  
 

A szervezők szándéka szerint e kérdések megválaszolásához az időben 
folyvást változó, alakuló néprajzi, nyelvi, vallási, épitészeti, zenei, irodalmi, 
képzőművészeti és tudományos örökség történetének bemutatása/elemzése 
nyújthat segítséget.  
 
 



A tervezett előadások 2017. novembertől 2018. májusig 
 

2017 
 

1) Honfoglalás kori örökségünk 
(előadók: Türk Attila – PPKE- BTK és Mende Balázs –MTA BTK) 
Felkért hozzászóló: Klima László – ELTE BTK  
Időpont: november 20. hétfő, 16:30  
 
2) Szimbólumok és jelképek a magyar őstörténetből – zenei vonatkozások   
(előadó: Ordasi Péter – Debreceni Egyetem, Zeneművészeti Kar és BBTE Református Teológia, 
Kolozsvár)  
Időpont: december 4. hétfő, 16:30 

 

2018 
 

3) Anyagi kulturánk gyökerei – néprajzi megközelítésben  
(előadó: Paládi Kovács Attila – MTA I. osztály) 
Felkért hozzászólók: Kisbán Eszter – PTE - BTK, Csoma Zsigmond – KGRE-BTK  
Időpont: január 8. hétfő 16:30 
 
4) Néprajzi örökségünk része: a népi vallásosság  
(javasolt előadó: Dr. Barna Gábor – Szegedi Egyetem) 
Időpont: február 5. hétfő, 16:30 
 
5) Népzenei örökségünk  
(előadó: Paksa Katalin – MTA Zenetudományi Intézet)  
Időpont: március 5. hétfő, 16:30 
 
6) Lovas kultúránk gyökerei és átalakulásai a kezdetektől a Szechenyieken keresztül máig  
(előadó: Hecker Walter – Kaposvári Pannon Egyetem.  
(Bevezetésként: Sótonyi Péter, Állatorvosi Egyetem: A hazai állatorvostudományi képzés rövid 
története) 
Időpont április 9. hétfő, 16:30 
 
7) Magyar nyelvemlékek a szóbeliség és írásbeliség határáról („Halotti beszéd”) és ezek nyomai a ma 
is élő(?) népi imádságokban/mondókákban („Hegyet hágék, lőtőt lépék” stb) 
(előadó: Madas Edit – PPKE Magyar Irodalomtudományi Tanszék)  
Időpont: május 7. hétfő, 16:30 

 
 

Az előadók külföldi kiküldetése miatt, sajnos, mindjárt az első előadásra rendhagyó időpontban:  
november 20-án hétfőn kerül sor – reméljük, a többieknél tartható lesz a „hónap első hétfője” elv.  
A sorozat 2018 júniusában, majd – két hónap nyári szünet után – szeptemberben folytatódik.  

A további részleteket a nyári szünet előtt fogjuk ismertetni. 
 

További információ: andrea.mindszenty@gmail.com  

Az e-mail „tárgy” mezőjébe kérjük beírni: AGORA 
 

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
a Professzorok Batthyány Köre és az MTA Könyvtár és Információs Központ 

mailto:andrea.mindszenty@gmail.com

