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A Magyar Germanisták Társaságának
2014. évi közgyűlése és konferenciája

A fennállásának huszadik évét ünneplő Magyar Germanisták Társasága
(Gesellschaft ungarischer Germanisten) 2014. május 30–31-én rendezte meg
szokásos éves közgyűlését, melyet ezúttal is tudományos konferenciával egészített ki. A Neue Methoden der Datenverarbeitung in der Germanistik (Az adatfeldolgozás új módszerei a germanisztikában) címet viselő konferencia kitűnő alkalmat biztosított fiatal germanisták bemutatkozására, így az esemény oroszlánrészt vállalt a tudományos utánpótlás biztosításában is. A rendezvénynek ezúttal
a Debreceni Egyetem adott otthont.
A Germanisztikai Intézet által szervezett kétnapos közgyűlést és konferenciát
Bartha Elek oktatási rektorhelyettes és Bassola Péter, a Magyar Germanisták
Társaságának elnöke nyitotta meg. Külön öröm volt a résztvevők számára, hogy
a rendezvény hozzájárulhatott az országon belüli és a Magyarország és Németország közötti tudományos párbeszéd elmélyítéséhez. Ennek fényében a konferenciára nemcsak más magyar felsőoktatási intézményekből, hanem német egyetemekről is érkeztek előadók.
Az első nap a közgyűlés jegyében telt. A megnyitót követő plenáris előadásokat Martina Wagner-Egelhaaf, a Münsteri Egyetem professzora Wo liegt
Europa? Literarische Topographien der Gegenwart címmel, valamint Reinhard
Fiehler, a Mannheimi Egyetem tanára Grammatikschreibung für gesprochene
Sprache címmel tartották. Ezt követően a Debreceni Egyetem Germanisztikai
Intézetének oktatói és kutatói által írt könyveket és publikációkat mutattak be. E
munkákból kiállítást is rendeztek, amely jól illusztrálta az intézet színvonalas
tudományos tevékenységét. A közgyűlés után pódiumbeszélgetésen a Társaság
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korábbi elnökei – Vizkelety András, Bernáth Árpád, Kertész András és Orosz
Magdolna – az elmúlt húsz évről, a nemzetközi kapcsolatok fejlődéséről, a germanisztikai kutatás, a germanisztika képzés és a tudományos utánpótlás jelentőségéről szóltak. A nap fénypontjaként átadták a kétévente adományozott Robert
Gragger-díjat, amellyel ezúttal Horváth Katalin nyelvész (ELTE Német Nyelvészeti Tanszék) germanisztikai kutatásait ismerték el. A nap a Vox Antiqua kamarakórus koncertjével és állófogadással zárult.
A rendezvény második napján került sor a tudományos konferenciára, amelyen a Debreceni Egyetemen kívül számos magyar felsőoktatási intézmény, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem,
illetve a Münsteri Egyetem munkatársai is részt vettek és előadásokat tartottak.
Az irodalom- és nyelvtudományi szekciókban elsősorban doktoranduszok számoltak be kutatásuk éppen aktuális eredményeiről, amit minden alkalommal
rövid vita követett. Az irodalomtudományi szekcióban többek között kortárs
német regényekben a szerzőiség kérdéskörét kutató, a német nyelvkönyvekben
megjelenő NDK-reprezentációkat vizsgáló, a dialektus és irodalom viszonyát
analizáló vagy éppen az alteritás-konstrukciókat vizsgáló előadásokat hallhattunk. Az előadások témájuknál fogva jól illeszkedtek mind az aktuális irodalomtudományi, mind pedig az aktuális kultúratudományi diskurzusokba. Hasonlóan
színes volt a témák palettája a lingvisztikai szekcióban is, ahol a doktorhallgatók
kontrasztív nyelvészeti, korpusznyelvészeti, pragmatikai és beszédtanulással
kapcsolatos kutatási eredményeivel ismerkedhetett meg a közönség.
Az éves közgyűlés és konferencia jó alkalmat biztosítottak nemcsak a nemzetközi szintű tudományos kapcsolatok elmélyítésére és a fiatal germanisták
közötti tudományos eszmecserére, hanem arra is, hogy a Magyar Germanisták
Társasága felhívja a tudományos közvélemény figyelmét a magyarországi germanisztikai kutatások jelentőségére.
A következő éves közgyűlés és konferencia, amelynek a Károli Gáspár Református Egyetem ad otthont, 2015. május 28–30-án lesz Geopoetische und
linguistische Reisen in Mitteleuropa címmel.
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