CISUECO
Centro interuniversitario di studi ungheresi e sull’Europa centro-orientale
COMUNICATO STAMPA

II CONVEGNO
del Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO)
e dell’Istituto di Filosofia del Centro ricerche di Scienze umanistiche dell’Accademia ungherese delle
Scienze (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont / MTA BTK FI)

Tra una guerra e l’altra. Incroci fra Italia e Ungheria:
storia, letteratura, cultura, mondo delle idee (1921-1945)
Roma 15-16 giugno 2017
Il convegno Tra una guerra e l’altra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura,
cultura, mondo delle idee (1921-1945) organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e
sull’Europa Centro - Orientale (CISUECO) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università Roma TRE e con l’Accademia d’Ungheria in Roma, nell’ambito dell’Accordo
stipulato nel 2014 tra il CISUECO e l’ MTA BTK FI (Istituto di Filosofia del Centro ricerche di
scienze umanistiche dell’Accademia ungherese delle scienze di Budapest), verrà inaugurato a Roma
giovedì 15 giugno 2017, alle ore 9.30 presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
Roma Tre, via Gabriello Chiabrera 199, in presenza del Prof. Vincenzo Mannino, Pro Rettore alle
Relazioni internazionali dell’Università Roma Tre, S. E. Krisztina Lakos, Incaricata d’Affari
dell’Ambasciata d’Ungheria, dal Prof. István Puskás, Direttore dell’Accademia d’Ungheria in Roma,
dal Prof. Roberto Ruspanti, Direttore del Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa
Centro-Orientale, dal Prof. Ferenc Hörcher, Direttore dell’Istituto di Filosofia dell’Accademia
Ungherese delle Scienze di Budapest e dal Prof. Francesco Guida, Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche.
Il Convegno, che fa seguito a quello svoltosi a Budapest nel giugno 2015 avente per oggetto di
studio la prima guerra mondiale, si propone di esaminare i rapporti italo-ungheresi dal 1921 al
termine della seconda guerra mondiale (1945) analizzati in modo pluridisciplinare e interdisciplinare
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nello spirito che sta alla base delle ricerche del Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e
sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO) e dello stesso Accordo (prima menzionato) fra quest’ultimo
e l’Istituto di Filosofia del Centro ricerche di scienze umanistiche dell’Accademia ungherese delle
scienze. Lo studio di due giorni aspira ad approfondire, dandone un quadro il più ampio possibile e
privo di luoghi comuni spesso cristallizzatisi nel tempo, i rapporti italo-magiari in un periodo, quello
tra le due guerre mondiali del Novecento, particolarmente intenso e tempestoso, ma non privo di
importanti eventi e personalità che hanno arricchito reciprocamente la storia, la letteratura, la
cultura – intesa questa nel senso più ampio del termine (linguistica, filosofia, arti visive, architettura,
storia del costume, geografia, pubblicistica, ecc.) – dei nostri due Paesi, l’Italia e l’Ungheria. A tal
fine sono stati invitati all’importante simposio studiosi di diverse discipline.
Il Convegno che si svolgerà in due giorni e in due sedi diverse (le sedute di giovedì 15 giugno
2017 si terranno presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma TRE,
via Gabriello Chiabrera 199, mentre quelle di venerdì 16 giugno 2017 presso l’Accademia d’Ungheria
in Roma, via Giulia 1) vedrà la partecipazione di numerosi studiosi provenienti sia dalle più
prestigiose università italiane (Bologna, Firenze, Milano, Padova, Pontificia Università S. Tommaso
d’Aquino in Urbe-Angelicum di Roma, Roma TRE, Udine, Venezia e Conservatorio di Musica
Giuseppe Tartini di Trieste), che da atenei e ambiti accademici ungheresi parimenti prestigiosi (Istituto
di Filosofia del Centro ricerche di scienze umanistiche dell’Accademia ungherese delle scienze,
Università Cattolica Pázmány Péter di Budapest, Università ELTE di Budapest, Università di
Debrecen, Museo Nazionale Ungherese di Budapest).
*
Sedi e orari del Convegno:
Giovedì 15 giugno
Sede nazionale del CISUECO, Dipartimento di Scienze Politiche, Università Roma TRE,
Via Gabriello Chiabrera, 199
seduta mattutina: ore 9,30-13,00
seduta pomeridiana: ore 15,30-19,00)
Venerdì 16 giugno
Accademia d’Ungheria in Roma, Via Giulia 1
seduta mattutina: ore 9,30-13,00
seduta pomeridiana: ore 15,30-19,30)
Seguirà alle ore 19,30
Presentazione del volume All’ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia,
letteratura, cultura (“A Nagy Háború árnyékában. Kereszteződések Olaszország és Magyarország
között”), atti del I Convegno MTA BTK FI – CISUECO (Budapest 2015).
(A cura dei proff. Roberto Ruspanti e Zoltán Turgonyi)
e alle ore 20,15
Visita guidata alla mostra del pittore e grafico András Szunyoghy (a cura del prof. I. Puskás)
Le sedute del convegno sono aperte al pubblico.
L’ingresso è libero.
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CISUECO
Centro interuniversitario di studi ungheresi e sull’Europa centro-orientale
Sajtóközlemény
A Hungarológiai, Közép- és Kelet-Európai Tanulmányok Egyetemközi Központjának
(CISUECO) és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja
Filozófiai Intézetének (MTA BTK FI) második konferenciája
Olasz-magyar találkozások két háború között: történelem, irodalom, kultúra, eszmevilág
(1921-1945)
Róma, 2017. június 15-16.
Az olaszországi CISUECO által – a Roma TRE Egyetem Politikatudományi Intézete és a
Római Magyar Akadémia közreműködésével, a CISUECO és az MTA BTK FI között 2014ben létrejött megállapodás alapján – szervezett Olasz-magyar találkozások két háború között:
történelem, irodalom, kultúra, eszmevilág (1921-1945) című konferenciát Rómában 2017.
június 15-én 9.30-kor a Roma TRE Egyetem Politikatudományi Intézetében (Via Gabriello
Chiabrera 199.), Vincenzo Mannino professzornak, a Roma TRE Egyetem nemzetközi
kapcsolatokért felelős rektorhelyettesének és Lakos Krisztinának, a Magyar Nagykövetség
ideiglenes ügyvivőjének jelenlétében Puskás István professzor, a Római Magyar Akadémia
Igazgatója, Roberto Ruspanti professzor, a CISUECO igazgatója, Hörcher Ferenc professzor,
az MTA BTK FI igazgatója és Francesco Guida professzor, a Politikatudományi Intézet
igazgatója nyitják meg.
A rendezvény, amely a 2015 júniusában Budapesten az első világháborúról tartott
konferencia folytatása, az 1921-től a második világháború végéig (1945-ig) terjedő korszak
olasz-magyar kapcsolatait kívánja tanulmányozni pluridiszciplináris és interdiszciplináris
megközelítésben, a CISUECO keretében végzett kutatások és az általa az MTA BTK FI-vel
kötött (fent említett) megállapodás szellemében. A kétnapos eszmecsere célja mélyebben
megismerni – a lehető legszélesebb keretben elhelyezve és az idők során gyakran megkövültté
vált közhelyektől mentesen szemlélve – a XX. század két világháborúja közötti azon korszak
olasz-magyar kapcsolatait, amely különösen feszültséggel teli és viharos volt, de nem
hiányoztak belőle azok az események és személyiségek, akik hozzájárultak országaink – Itália
és Magyarország – egymás általi kölcsönös gazdagításához a történelemben, az irodalomban
és a kultúrában, ez utóbbit a legtágabb értelemben véve (belefoglalva a nyelvészetet, a
filozófiát, a vizuális művészeteket, az építészetet, a szokások történetét, a földrajzot, a
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publicisztikát, és így tovább). E célból a legkülönbözőbb tudományok művelői kaptak
meghívást e fontos találkozóra.
A két napon át tartó és két különböző helyszínen – 2017. június 15-én a Roma TRE Egyetem
Politikatudományi Intézetében (Via Gabriello Chiabrera 199.), 2017. június 16-án pedig a
Római Magyar Akadémián (Via Giulia 1.) – zajló konferencia résztvevői között találjuk mind
a legtekintélyesebb olasz egyetemek (a bolognai, a firenzei, a milanói, a padovai egyetem, a
római Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem, a Roma TRE Egyetem, az udinei és a velencei
egyetem, valamint a trieszti Giuseppe Tartini Konzervatórium), mind hasonlóan tekintélyes
magyar egyetemek és más tudományos intézmények (az MTA BTK FI, a budapesti Pázmány
Péter Katolikus Egyetem és Eötvös Loránd Tudományegyetem, a debreceni egyetem és a
budapesti Magyar Nemzeti Múzeum) számos tudósát.
*
A konferencia színhelyei és programja:
Június 15., csütörtök
A CISUECO országos központja, a Roma TRE Egyetem Politikatudományi Intézete, Via
Gabriello Chiabrera 199.
Délelőtti ülés: 9.30 – 13.30
Délutáni ülés: 15.30 – 19.00
Június 16., péntek
Római Magyar Akadémia, Via Giulia 1.
Délelőtti ülés: 9.30 – 13.30
Délutáni ülés: 15.30 – 19.30
19.30-kor kerül sor az MTA BTK FI és a CISUECO első (Budapesten 2015-ben rendezett)
konferenciájának anyagát tartalmazó All’ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e
Ungheria: storia, letteratura, cultura (A Nagy Háború árnyékában. Találkozások Olasz- és
Magyarország között) című (Roberto Ruspanti és Turgonyi Zoltán által szerkesztett) kötet
bemutatására, ezt követően pedig
20.15-től Szunyoghy András festő és grafikus kiállítása tekinthető meg Puskás István
professzor vezetésével.
A konferencia ülései nyilvánosak.
A belépés díjtalan.
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