
 

 

 

 

Felhívás konferencián való részvételre 

 

A találkozások antropológiája: múlt, jelen és jövő  

a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) IV. vándorkonferenciája 

 

Időpont: 2016. november 4–5. 

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem (Szeged, Egyetem u. 2.) 

 

A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) következő konferenciáján az emberi 

találkozások és kapcsolatok antropológiai értelmezése lesz a fő téma. Mivel kultúránk 

alapvetően különböző emberi interakciókon keresztül jön létre, az antropológusok sok esetben 

ezeket az emberi találkozásokat és kapcsolatrendszereket próbálták leírni és megérteni. 

Civilizációk, rokonsági csoportok, kereskedők, nomádok, turisták vagy éppen menekültek 

találkozásai jelentették a kiindulópontot a különböző etnográfiák létrejöttéhez szerte a 

világon. Folyamatosan változó világunk jobb megértése érdekében az elmúlt évtizedekben 

olyan kiemelten fontos antropológiai fogalmak születtek – mint például a kontaktzóna 

(Edward Bruner), súrlódás (Anna Tsing), összecsapás (S. P. Huntington), kozmopolitanizmus 

(Kwame Appiah), hibriditás (Homi Bhabha) és hálózat (Ulf Hannerz), amelyek premisszaként 

kezelik a találkozás élményét. 

Ugyanakkor az antropológia nem kizárólag az emberek közötti találkozásokat teszi 

kutatása tárgyává, hiszen módszerei alkalmasak az ember–állat, ember–természet, ember–nem 

emberi (pl. természetfeletti, földönkívüliek) közötti kapcsolatok vizsgálatára is. A különböző 

emberi csoportok az elmúlt évezredekben hatalmas mennyiségű tudást halmoztak fel az 

Idegenről, akinek szociokulturális másságát személyesen megtapasztalták vagy valamilyen 

formában elképzelték. Ezeknek a valós vagy elképzelt találkozásoknak köszönhetően a 21. 

század elejére az Idegennel való találkozás számtalan formában fellelhető minden kultúra és 

népcsoport életében. Az Idegennel (vagy éppen az ismerőssel és megszelídítettel) való 



találkozások megértése érdekében az antropológusok a különböző népek, népcsoportok, 

emberek mítoszait, szertartásait, művészetét és a találkozások által kiváltott egyéb reflexióit 

vizsgálják és próbálják összehasonlítani egymással. Ezen kulturális formák megértése a 

találkozás koncepcióján keresztül hasznos lehet az interkulturális kapcsolatok tágabb keretbe 

helyezéséhez.  

A konferencia célkitűzése az, hogy elősegítse a fenti fogalmak jobb megértését, illetve 

a találkozások koncepcióján keresztül értelmezhetővé tegye azokat az antropológusok 

számára. Így a konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyekben a találkozás fogalma 

antropológiailag értelmeződik, és – tágabb elméleti keretben vagy részletesen kifejtett 

etnográfiai esettanulmányokon keresztül – hozzájárulnak a kulcstéma jobb megértéséhez. 

Jelen konferencia keretében elméleti irányultságtól és területi fókusztól függetlenül 

szeretnénk a találkozások antropológiája iránt érdeklődő szakemberek munkájának és 

tudományos eredményeinek bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Bízunk benne, hogy ez a 

rendezvény hozzájárulhat a magyar és a nemzetközi tudományos műhelyek és iskolák közötti 

termékeny párbeszéd kialakulásához. Néhány javasolt, de nem kizárólagos téma: 

1. Találkozás és reflexió: hogyan segíti az Idegennel való találkozás tapasztalata az 

egyént az önazonosságára történő reflexióban? 

2. Egy fogalom története: hogyan változott a találkozás koncepciója az antropológiában 

az elmúlt évtizedben? 

3. Írásgyakorlat, beszédmód és találkozások a terepen: hogyan írnak és beszélnek az 

antropológusok a terepen megtapasztalt saját találkozásaikról? 

4. Etnográfia (ethnography mint módszer) és találkozás: hogyan segíthet az etnográfia 

módszere a különböző találkozásformák megértésében? 

5. Találkozások és határok: hol kezdődnek a találkozások, és hogyan határozzák meg az 

emberek a határokat (a kultúra, a nemzet, a társadalom, a család, a biológiai én, 

társadalmi én stb. határait)? 

6. A találkozások terei és idejei: államhatárok, nem-helyek, világűr, könyvek, jövő, 

utópia, örökség, történelem, emlékezethelyek stb. 

7. Félelem és találkozás a mássággal: rasszizmus, idegengyűlölet stb. 

8. Hangok és nyelvhasználat az Idegennel való találkozáskor: kódolt nyelv, rituális 

nyelv, reprezentációs formák, titkok, csend stb. 

9. Diszciplináris találkozások: az antropológia és a társtudományok 

 

A konferenciaszervezők nyitottak az egyéb kapcsolódó témákra, problémafelvetésekre is.  



 

A konferencia plenáris előadói: 

 

Professzor Chris Hann, a hallei Max Planck Szociálantropológia Intézet igazgatója    

 

Dr. Vidacs Bea, Pécsi Tudományegyetem, Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék 

 

 

A konferencia kétnyelvű (magyar és angol).  

A szervezőbizottság az egyéni előadástervek mellett szívesen fogad javaslatokat önálló 

szekciók szervezésére is. Egy szekció legalább három előadóból áll, akiknek nevét és 

előadásuk rezüméjét kérjük a szekcióleírással együtt megküldeni. 

Az absztraktokat és a szekcióterveket kérjük legkésőbb 2016. július 31-ig a 

szervezőbizottság e-mail címére továbbítani (encounters2016@gmail.com) a MAKAT 

honlapjáról letölthető jelentkezési lapon (http://tinyurl.com/makat2016). A szervezőbizottság 

2016. augusztus 15-ig értesíti a jelentkezőket absztraktok elfogadásáról.  

 

A MAKAT a konferencián elhangzott előadásokból lektorált kötet kiadását tervezi 2017 

első felében. Az előadásokból készített nagyjából egy íves (40.000 karakter) tanulmányokat 

legkésőbb 2017. január 31-ig várjuk a fenti e-mail címre. A tanulmányok formai 

követelményeiről az absztraktok elfogadásával együtt, augusztus 15-ig küldünk tájékoztatást. 

 

A konferencia részvételi díja 3000 Ft (€10). A szállás- és útiköltséget minden résztvevő 

önállóan intézi.  

A részvételi díjat, lehetőség szerint, kérjük banki átutalással rendezni 2016. szeptember 30-ig.  

A MAKAT K&H Banknál vezetett számlaszáma: 10401000-50526677-74841006.  

A közlemény rovatba kérjük beírni: encounters2016 és a résztvevő neve. 

 

A konferenciát a MAKAT a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai 

Tanszékével, valamint az MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoportjával együttműködésben 

szervezi.  

 

A szervezőbizottság tagjai:  

Lajos Veronika, Povedák István, Régi Tamás, Szántó Diana és Szász Antónia. 
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