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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóintézete és a Politika- és Államelméleti 

Kutatóintézete, illetve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Politikatudományi Intézete Politikai közösség 

és kollektív identitás címmel szervezi meg immár negyedik éves politikaelméleti és eszmetörténeti 

konferenciáját. Az eseményre a szervezők várják a politikai eszmetörténet, politika- és társadalomelmélet 

és politikai filozófia területén tevékenykedő kutatók jelentkezését. 

A politikai közösség problémája több mint két és félezer éve áll a politikai gondolkodás középpontjában. 

A politikai közösség által teremtett jó rend meghatározása az elmúlt évezredekben ugyanúgy 

foglalkoztatta a politikai irodalom szerzőit, mint a politikai közösség határainak kérdése, a részvétel és a 

kizárás problémája. Ezzel szinte egyidős a politikai közösség alapját képező kollektív identitás 

megfogalmazásának eszmetörténete. Bár a kollektív identitást sok szempontból és oldalról lehet 

elemezni, leginkább akkor találhatjuk a viták középpontjában, ha a politikai cselekvés alapját nyújtja. A 

kollektív identitás megteremthet, megerősíthet és dominálhat egy politikai közösséget, ugyanakkor szét 

is feszítheti, felbomlaszthatja azokat a kereteket, amelyekben a politikai közösség addig létezett. Sőt, a 

kollektív identitás olyan eszmei alapokat képes teremteni, amelyek alapvetően változtatják meg egy 

politikai közösség értékrendszerét, világnézetét, közgondolkodását. 

Konferenciánk így a politikai közösség és a kollektív identitás problémáját kívánja körüljárni, mind az 

(eszme)történeti példák, mind a kortárs elméleti megközelítések segítségével. Elsősorban a következő 

problémák kapcsán várjuk a jelentkezők témajavaslatait: 

- a közösség és a rend víziói 

- identitásmintázatok és történeti alakváltozatok 

- lokális, regionális, nemzeti és globális perspektívák, illetve ezek egymáshoz való viszonya 

- közösség határai: befogadás és kizárás 

- szellemi és fizikai határkonstrukciók 

- a politikai közösségek belső tagolódása (rendek, osztályok, elitek és tömegek, politikai 

értékválasztások) 

- konszenzus, kooperáció, konfliktus 

- politika kötelesség, lojalitás és ellenállás 

- nemzeti ideológia és civil vallás 

- jogi-alkotmányos és kulturális keretek 

- a politikai közösségek alapértékei, jogi és társadalmi normavilága 

- a politikai közösségek eredetének narratívái: mítoszok, jogi fikciók, történeti elbeszélések 

- politikai közösségek és politikai kultúrák 

- politikai közösség és politikai szocializáció 

A konferencia célja továbbra is, hogy fórumot teremtsen a hazai eszmetörténet és politikaelmélet 

kutatóinak, ezért fiatal kutatók jelentkezését is szívesen vesszük.    

Időpont: 2021. november 22. 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest Ludovika tér 2. 

Jelentkezés: A konferenciára jelentkezni rövid, legfeljebb 300 szavas összefoglaló elküldésével lehet. Az 

absztraktokat a név és affiliáció feltüntetésével a szervezők következő email-címekre várják: 

polelm.konferencia2021@gmail.com  

Absztraktok leadási határideje: 2021. október 22.  
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