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Ma már evidencia, hogy a távol-keleti térség gazdasági és politikai súlya 
az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt. Kínát, Japánt, Indiát vagy 
Dél-Koreát ma a világ vezető nagyhatalmai között tartják számon, a tér-
ség államainak érdekérvényesítő képessége egyre jelentősebb. Szintén 
egyre fontosabb szereplői a világgazdaságnak és -politikának Kelet-, Dél-, 
Délkelet- és Közép-Ázsia kisebb államai. Miközben sokan a távol-keleti 
térséget egységes tömbként szemlélik, elmondható, hogy az itt találha-
tó országok egymástól jelentősen különböző fejlődési utakat jártak be, 
nemcsak a második világháború utáni időszakban, hanem az elmúlt egy-
két évtizedben is. Közös pont azonban, hogy az újjáalakuló, gazdaságilag 
és politikailag is átstrukturálódó hatalmas régió minden országában igen 
jelentős szerepe van a nemzeti hagyományok megőrzésének, fenntartá-
sának s gyakran újrafogalmazásának.

A konferencia arra keresi a választ, hogy az egyes országok társadal-
mi, politikai, sőt bizonyos esetekben gazdasági életében milyen sajátos 
szerepe van a nemzeti kultúrának, illetve a nemzeti kultúra gondozásá-
nak? Hogyan játszik ez szerepet az identitás megteremtésében és ala-
kításában, a „nemzetkonstrukcióban”? A történeti és kulturális hagyo-
mány alapján az egyes országok hogyan határozzák meg szerepüket a 
térségben? Milyen példákat találunk a hagyományos kultúrára is épülő 



„puha erő” alkalmazására vagy az önálló történeti hagyomány újjáépíté-
sére? Hogyan alakulnak a nem államalkotó népek, nemzeti kisebbségek 
kultúrateremtő törekvései? Milyen hagyományos elemek játszanak sze-
repet a térség folyamatosan zajló modernizációjában? Milyen lehetőségei 
vannak a nemzeti kultúráknak a globalizáció korában? Hogyan kezdték a 
modern piaci környezetben brandként használni a hagyományos kultúra 
egyes elemeit?
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Plenáris ÜlÉs – rÉgi hagyományoK ÚJ arCai
angol nyelven!

Plenary session: neW FaCes oF old traditions
in english!

helyszín/Venue: Kodály terem
elnök/Chair: gergely salát

9:00–9:10 Opening remarks: Gergely Salát

9:10–9:30 Sándor Kusai: The latest migration of Confucius and the deep 
streams of contemporary Chinese political civilization

9:30–9:50 Judit Hidasi: Japan’s quest for identity in the context of 
globalization

9:50–10:10 S. Shobha Kiran: The power of ‘Good Luck’ & ‘Bad Luck’ 
superstitions on economic development in India 

10:10–10:30 Ágnes Birtalan: Shamanism in the service of politics – Mongolian 
and Korean examples from the 20th and 21st centuries on the 
„invented tradition” model

10:30–10:45 Discussion

10:45–11:05 coffe break

KÍnai álom – KÍnai állam
helyszín: Kodály terem
elnök: birtalan ágnes

11:05–11:25 Juhász Ottó: Kína – Hagyomány, modernizáció, identitás

11:25–11:45 Krajczár Gyula: A kínai állami hagyomány, mint a legitimitás és a 
hatékonyság egyik forrása

11:45–12:05 Muszka Katalin: Felemelkedési alternatívák – Kínai politikai fejlő-
dési modellek

12:05–12:20 Vita
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Üzlet És hagyomány
helyszín: i. em. 15/1.
elnök: hidasi Judit

11:05–11:25 Bánhidi Ferenc: A hagyományos üzleti kultúra hatása a kínai mo-
dernizációra Wu Xiaobo kutatásai alapján.

11:25–11:45 Vihar Judit: A Gendzsi monogatari tükröződései a japán társadal-
mi, politikai és gazdasági életben

11:45–12:05 Simon Szabina: A japán média – A politikai döntéshozatalt befo-
lyásoló hírügynökségek és újságok

12:05–12:20 Vita

12:20–13:30 Ebédszünet

ÉPÍtÉs alatt
helyszín: Kodály terem

elnök: szilágyi zsolt

13:30–13:50 Papp Melinda „Hagyomány” mint konstrukció és ideológia. A „ha-
gyomány”  politikai és gazdasági szerepe Japán modern történel-
mében (1868–2016)

13:50–14:10 Sárközi Ildikó Gyöngyvér: A történelem árnyéka. Történelemről és 
identitásról a sibék példáján

14:10–14:30 Ramachandra Byrappa: A nemzeti és a népi kultúra külön útjai 
Indiában.  Nyílnak-e százszorszépek a kaktusz árnyékában?

14:30–14:50 Klemensits Péter: A fegyveres erők nemzetépítésben betöltött spe-
ciális szerepe a Fülöp-szigeteken a történelmi tapasztalatok tükré-
ben

14:50–15:05 Vita
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KaPCsolatoK KultÚráJa
helyszín: i. em. 15/1.
elnök: Kusai sándor

13:30–13:50 Wang Qiuping: A kulturális és oktatási cserekapcsolatok szerepei a 
kínai–magyar viszonyban

13:50–14:10 Breuer-Zehevi Ádám Dániel: Hogyan kell egy nyelvet „globalizálni”, 
avagy egy lingua franca megteremtése

14:10–14:30 Lukács József: Nemzettudat és regionális kultúraépítés az ASEAN 
közösségnél

14:30–14:50 Kuragane Kei: „Feltalált” koreaiak az „elképzelt” japán közösség-
ben

14:50–15:05 Vita

15:05–15:25 Kávészünet

hatalom És hagyomány
helyszín: Kodály terem

elnök: szilágyi zsolt

15:25–15:45 Csoma Mózes: A Koreai-félsziget két államának viszonya Kogurjó 
és Silla örökségéhez

15:45–16:05 Juhos Anna: Hindu nacionalista nemzetépítés és növekvő hatalmi 
ambíciók

16:05–16:25 Szakáli Máté: A hagyomány reneszánsza az indonéz politikában

16:25–16:40 Vita
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(TÚL)ÉLŐ TRADÍCIÓ
helyszín: i. em. 15/1.
elnök: szivák Júlia

15:25–15:45 Csibra Zsuzsanna: A modern kínai líra klasszikus alapjai

15:45–16:05 Bagi Judit: Őskultusz a Délnyugati Selyemút mentén

16:05–16:25 Révész Ágota: A hagyományos kínai színház és a kulturális identitás

16:25–16:40 Vita

16:40–17:00 Kávészünet

APRÓPÉNZRE VÁLTVA
helyszín: Kodály terem

elnök: salát gergely

17:00–17:20 Szilágyi Zsolt: Dzsingisz modern örökösei. A mongol identitáske-
resés és a hagyomány piacosítása

17:20–17:40 Szabó Balázs: Nemzeti kultúra vagy kulturális export? Harci mű-
vészetek a modern japán államban

17:40–18:00 Szivák Júlia: Jóga: szútráktól a Guiness-rekordig

18:00–18:15 Vita

MEGÚJÍTVA MEGŐRIZNI
helyszín: i. em. 15/1.
elnök: szakáli máté

17:00–17:20 Farkas Ildikó: Modernizáció tradícióval – a japán példa

17:20–17:40 Tóth Erzsébet: Bhután – hagyományőrzés és modernizálás

17:40–18:00 Vadász Fruzsina: „Smart Power” a japán jogrendszerben (a nem-
zetalkotás és a nemzetközi kapcsolatok terén): az alternatív vita-
rendezési módok

18:00–18:20 Umeura Yuko: A japán császári család mai szerepe

18:20–18:35 Vita

18:45–21:00 Vacsora az Xo Bistroban
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2016. április 8. 9:10–10:30

Plenáris ülés: régi hagyományok új arcai
Plenary session: Plenary session: new faces of old traditions

KONFUCIUSZ LEGUTÓBBI VÁNDORLÁSA ÉS A MODERN 
KÍNAI POLITIKAI CIVILIZÁCIÓ MÉLY ÁRAMLATAI

Kusai sándor Zoltán, diplomata, Kína-kutató, nemzetközi kapcsolatok 
szakértő, volt pekingi nagykövet, kusaisanyi01@hotmail.com

Évezredekkel halála után, 2011-ben Konfuciusz megtette legutóbbi vándorlását, 
amikor hatalmas szobra megjelent a Kínai Nemzeti Történelmi Múzeum előtt, 
majd átköltözött ugyanezen múzeum belső kertjébe. A közelmúlt történetéből is-
mert, hogy a kínai kultúra és civilizáció szentje soha nem mozdul jó politikai okok 
nélkül. Legutóbbi mozgása világosan jelképezte azt a lényegi elmozdulást, amely 
a modern kínai politikai civilizáció mély áramlatainak irányában és sebességében 
bekövetkezett, éppen akkor, amikor Kelet-Ázsia legfontosabb országának politi-
kai vezetése legutóbbi nemzedékváltásán ment át. A kínai ideológiai és politikai 
folyamatok friss történéseinek fényében nagyon valószínű, hogy Konfuciusz még 
nem fejezte be a vándorlást, és a megfelelő időben ismét visszajöhet a szimboli-
kus pekingi színtér élvonalába. 

the latest migration oF ConFuCius and the deeP 
streams oF ContemPorary Chinese PolitiCal 

CiVilization

sándor Zoltán Kusai, diplomat, expert in international relations and China, 
former ambassador of Hungary to China, kusaisanyi01@hotmail.com
 

Thousands of years after his death, Confucius performed his latest migration 
in 2011 when his enormous statue emerged in front of the National Museum of 
History in Beijing and then moved to the inner garden of the same museum. It is 
well known from recent history that the Sage of Chinese culture and civilization 
never moves without good political reason. His latest migration clearly symbolized 
a substantive shift in the direction and speed of deep streams of contemporary 
Chinese political civilization at the same time when the last change of generations 
in the political leadership of East Asia’s most important country was in progress. 
In the wake of recent developments in the ideological and political processes in 
China, it is quite plausible that Confucius has not finished moving around and in 
due course may come back again to the frontlines of Beijing’s symbolic scene. 
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JaPán identitásKeresÉsi tÖreKVÉsei 
A GLOBALIZÁCIÓ KONTEXTUSÁBAN

Hidasi Judit, egyetemi tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi 
Kar, hidasi.judit@kkk.bgf.hu

Az előadás célja, hogy rámutasson azokra a drasztikus változásokra, amelyek-
nek az utóbbi egy-két évtizedben tanúi lehetünk a japán gazdasági és társadalmi 
életben. A jelenségek között megemlítendők olyan tényezők, mint az elhúzódó re-
cesszió, a megváltozott társadalmi érintkezési normák, a társadalmi nemi szere-
pekben bekövetkezett átalakulások és általánosságban a globalizáció hatásának 
betudható értékrendi és szemléleti változások. A gazdasági csodának köszönhe-
tő 80-as évek „bezzegországából” napjainkra egy önmaga kulturális és nemzeti 
identitásának újradefiniálásával és rekonstrukciójával küszködő országot látunk 
magunk előtt, amely nagy elszántsággal és nem kevés kompromisszum árán tö-
rekszik az egykori status-quo részbeni helyreállítására.

Az előadás a célországi közvetlen tapasztalatok és adatgyűjtések mellett a vo-
natkozó szakirodalom mértékadó elemző és összefoglaló munkáira is támaszko-
dik.

JAPAN’S QUEST FOR IDENTITY IN THE CONTEXT OF 
globalization

Judit Hidasi, Professor, Budapest Business School, College of International 
Management and Business, hidasi.judit@kkk.bgf.hu

Japan used to be a success story and a model to follow for many countries of the 
world untill the 90’s of the 20th century. Its massive economic progress – often 
labeled as the Japanese miracle – and its technological achievements have 
significantly contributed to the strengthening of the country’s image and identity. 
The society and the people have hardly regained their full confidence and self-
assurance – vastly shattered by WW II – when a series of shocks have hit in: the 
burst of the economic bubble, the long-standing recession, violence problems 
(domestically and in schools), sociopsychological deviances (hikikomori, NEED, 
o-taku culture), natural disasters, etc. All these have had a serious impact on the 
identity formation of the current Japanese society. Japan is eager and committed 
to redefine and restructure its former solid societal identity in order to reestablish 
its status-quo as a formative player in the political and economic field of East 
Asia and for that matter of the world. The talk relies on first-hand experiences 
and studies in Japan as well as on relevant literature of the topic.
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a szerenCsÉVel És balszerenCsÉVel KaPCsolatos 
BABONÁK HATÁSA AZ INDIA GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉRE

s. sHobHa Kiran, független kutató, vendégelőadó, az Osmania Egyetem, David 
Memorial College of Management, dept. of Manager Studies, korábbi igazgatója 
ksubhansp@gmail.com

Habár India a gyorsan fejlődő ázsiai óriások közül az egyik listavezető, az or-
szágban mikroszinten még mindig nagyon sokan babonásak és erősen hisznek a 
helyi hiedelmekben. A babona hit valamiben, ami érvekkel, bizonyítékokkal vagy 
ellenőrzéssel nem igazolható. Bizonyos hiedelmeket és praktikákat napjainkban 
is helyénvaló dolgoknak tekintenek, mert évszázadok óta az indiai hagyományok 
részei, és mert valamiképpen utalnak jövőbeni dolgokra. A régi hagyományos el-
méletek egyhangúan állítják, hogy a babonák bizonyos fokig körültekintően át-
gondolt tudományos folyamatok eredményei voltak.

Az idő múlásával és a hierarchikus társadalom fejlődésével ez a tudás egyre 
ezoterikusabbá vált, és végül csak a szertartásokat tették nyilvánossá, a mögöttük 
lévő gondolatok nem. Indiában például az emberek nem lépnek ki az utcára nap-
fogyatkozás idején semmilyen munka kedvéért, bármilyen életbevágó feladatról 
legyen is szó – még sürgős orvosi ellátás miatt sem – mert azt gondolják, hogy 
minden munka, amit ilyenkor végeznek, sikertelen lesz. Bizonyos helyeken az 
iskolák, egyetemek, közszolgáltatások és hivatalok ilyenkor zárva vannak egész 
nap. Hajdanában ez a hiedelem azon a tényen alapult, hogy az, aki közvetlenül 
kiteszi magát a napfogyatkozás hatásának, elvesztheti a látását. Ebből alakult ki 
az a babona, mely szerint ilyenkor a külvilágtól teljesen el kell zárjuk magunkat, 
annak ellenére, hogy vannak eszközeink arra, hogy elkerülhessük a napfogyatko-
zás közvetlen hatását.

Bár sok indiai úgy gondolja, hogy nincs alapja ezeknek a hiedelmeknek, va-
lahol a szívük mélyén mégis kötődnek a gyökereikhez, és még mindig hisznek 
néhány babonában, ha nem is az összesben. Ez azért van, mert sok indiai, fiatalok 
és idősek egyaránt, nincsenek felkészülve arra, hogy vállalják azt a kockázatot, 
hogy figyelmen kívül hagyják ezeket a babonákat: mert félnek Istentől, a sorstól, 
a jövőtől. Így annak ellenére, hogy vannak művelt, magasan képzett, iskolázott 
emberek, náluk is megfigyelhetők ezek a babonának tekinthető hiedelmek. Így 
India számára, még ha a fejlődés égi magasságokba ér is makrogazdasági szinten, 
a fejlődést gátoló babonák kiirtása komoly akadályokba ütközik mikroszinten.

India a megszokott hiedelmeivel és babonáival ellenáll a modern életvitelnek, 
s ez csökkenti az emberek termelékenységét, lassítja a döntéshozatalt, visszafog-
ja a beruházásokat és a termelést stb. Mindez megnehezíti, hogy mikroszinten 
is gazdasági fejlődést érjenek el. Az indiai kormány intézkedései, melyek állami 
szinten a babonák kiirtására irányulnak – ilyen például mások mellett a fekete 
mágia megelőzéséről szóló törvény –, nem fogják meghozni a várt eredményt, 
kivéve, ha ezek az intézkedések elősegítik a józan gondolkodás fejlődését a babo-
nákkal szemben, és csapást mérnek e hiedelmeknek a gyökerére.
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E tények fényében az előadás ezeknek a babonáknak az eredetét és okait vizs-
gálja, megvilágítja, hogy milyen módon akadályozzák mikroszinten a gazdaság fej-
lődését, valamint olyan intézkedésekre tesz javaslatot, melyek csökkenthetnék a 
képzett indiaiak félelmét, akik így vállalnák a babonák elutasításának kockázatát.

the PoWer oF ‘good luCK’ & ‘bad luCK’ 
suPerstitions on eConomiC deVeloPment in india

s. sHobHa Kiran, freelance academic researcher and guest speaker, 
Former Director/Associate Professor for the Department of Management Studies, 
David Memorial College of Management, Osmania University, Hyderabad, India, 
ksubhansp@gmail.com

Even though India is fast progressing and lists as one of the top among the Asian 
giants, there are many people who are still superstitious at a micro level and have 
a strong faith in the local beliefs. superstition is a belief in something not justified 
by reason, evidence or verification. Superstitions are deemed as pertinent in India 
because these, generally, hint at future occurrences and some of these beliefs and 
practices are centuries-old and are considered as part of the Indian traditions. 
However age-old traditional theories explain solidly that superstitions were at 
one point carefully thought scientific procedures.

With the passage of time and development of a hierarchical society, this 
knowledge became more and more esoteric and finally only the rituals were 
propagated, not the reasoning behind them. For instance, in India, people don’t 
step out during an eclipse for any work, whatever vital the task is, or even in case 
of medical emergencies, as they believe that any task done on that day will become 
unsuccessful. In some places, schools, colleges, public utilities and offices are 
closed on the day completely. Indeed, in the olden days, the belief was formulated 
based on the fact that the direct exposure to eclipse may lead to loss of eye-sight 
which has been transformed as a superstition of following complete seclusion from 
outside environment in spite of having facilities to avoid the direct effect.

Though many Indians believe these are baseless beliefs, somewhere deep 
inside their hearts, they are stuck to their roots and still believe in some of the 
superstitions, if not all. It is because many of the Indians, both of young and old 
generations, are not prepared to take the risk of ignoring these superstitions due 
to their intensified fear of God, destiny and future. So in spite of being highly 
literate (74%), educated people have also been observed following beliefs that 
are considered superstitious. Thus for India, even though ‘development’ has been 
reaching sky heights at macro level, eradication of superstitions has been seen as 
paramount hurdle for attaining ‘development’ at the individual micro level.

India, with its conventional beliefs and superstitions, resists the adoption 
of modern ways of living and results in reduction of productivity of people, 
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delay in decision-making, decrease in investment and production levels etc., 
leading to difficulty in achieving economic development at the micro level. All 
the eradication measures taken by the Indian Government from time to time 
like Black Magic Prevention Act etc. at the State level are not successful as per 
the required expectations unless these measures develop the rational mind-set 
among the people against superstitions and attack the grass-root origin of these 
beliefs.

In the light of these facts, the current presentation throws a light upon 
the origin and the causes of superstitions, elucidates how these superstitions 
hinder the economic development at the micro level and also recommend some 
measures to reduce the fear of risk in ignoring superstitions from the minds of 
educated Indians.

sámánizmus a PolitiKa szolgálatában –
a „Kitalált hagyomány” Paradigma 20–21. századi 

mongol És Koreai PÉldái

birtalan ágnes, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK Mongol és Belső-
ázsiai Tanszék, birtalan.agnes@btk.elte.hu

Az előadás középpontjában olyan a sámánizmushoz és annak mitológiai kontextu-
sához kapcsolódó jelenségek állnak, melyeket a 20–21. században az államhatalom 
vagy különböző irányultságú politikai mozgalmak felhasználnak. A sámánizmus-
hoz kötődő tevékenységek, szimbólumok és a rituális tárgyi világ eredeti hagyomá-
nya jól körülhatárolható a 20. század előtti források alapján. Mivel terepmunkáim 
elsősorban a mongol népcsoportokhoz és Koreához kötődnek, e két területről idé-
zem a bemutatott példákat. 

Anyagom bemutatáshoz a „továbbélő hagyomány – átalakított hagyomány – ki-
talált hagyomány” modellt (vö. a hobsbawm-i „kitalált hagyomány” elmélet) vá-
lasztottam, mely alkalmas bizonyos társadalmi és kulturális mozgások feltárá-
sához, valamint e modell segítségével megvizsgálható a hagyomány szerepe az 
identitásmeghatározás folyamataiban. Néhány példa az előadásban bemutatott 
jelenségekből:

1. Mongol népcsoportok: hagyományos nomád műveltség mint identitás-
kontextus, a sámánizmus tárgyi világa mint hatalmi insignia, kitalált és újra-fel-
dolgozott mitológiák a politika szolgálatában.

2. Korea: a sámánizmus rituális elemei az országimázs felépítésében és az 
ellenzéki mozgalmak által használt szimbolikában.
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shamanism in the serViCe oF PolitiCs
MONGOLIAN AND KOREAN EXAMPLES FROM THE 20th 
and 21st Centuries on the „inVented tradition” 

model

ágnes birtalan, head, professor, Eötvös Loránd University, Faculty of 
Humanities, Department of Mongolian and Inner Asian Studies, 
birtalan.agnes@btk.elte.hu

The present talk focuses on various phenomena of shamanism and its mythological 
context being used (misused or abused) by the state and some political movements 
among the Mongolian ethnic groups (Mongolia, Russia, China) and in Korea 
during the 20th and 21st centuries. The traditions of shamanism, its rituals, ritual 
objects and symbols are relatively well-documented in sources prior to the 20th 
century.

My materials (in part fieldwork-data recorded among the Mongols and 
in Korea) are examined in the model of “surviving tradition – modified 
tradition – invented tradition” in order to survey particular social and cultural 
changes, and examine the function of (surviving, modified and invented) 
tradition(s) in the definition of identitie(s). The starting point of the examination 
is based on the “invented tradition” theory of Eric Hobsbawm. Some phenomena 
examined in the present talk:

1. Among the Mongols: traditional nomadic culture – as the context of 
identity, ritual objects of shamanism, as the insignias of the ruling state, invented 
and “recycled” mythologies in politics.

2. In Korea: elements of shamanic rituals in creating the country image and 
in the system of symbols of the “ins and outs”.
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11:05–12:05 

Kínai álom – Kínai állam

KÍNA – HAGYOMÁNY, MODERNIZÁCIÓ, NEMZETI 
identitás

JuHásZ ottó, diplomata, volt pekingi nagykövet, juhaszotto@t-online.hu

A világ és Ázsia civilizációs és kulturális térképén sajátos arculattal van jelen a kon-
fuciánus civilizációs kör, amelynek kulturális magállama Kína. A kínai a világ 
legősibb, máig fennmaradt civilizációja; a kínai írás a legrégibb, máig használt 
írásrendszere. A több ezer éves kínai hagyomány a kínai identitás meghatározó 
eleme volt és maradt annak ellenére, hogy a 20. században éles támadások foly-
tak ellene. 

Az 1980-s évekig a hivatalosság a hagyományt – az osztályharc és a forrada-
lom sikeres megvívásának érdekében – üldözendőnek tartotta. A modernizáci-
ós politika meghirdetésével változás kezdődött, fokozatosan megszűnt ellene az 
antitradicionalista doktriner küzdelem. Az új évezredben a kormányzat a hagyo-
mányt fölvette eszköztárába, s funkciókkal ruházta fel mind a belpolitikában, mind 
Kína nemzetközi tevékenységében az alábbi célok elérése érdekében: az ideológi-
ai vákuum kitöltése; a nemzeti kohézió erősítése; a belső feszültségek kezelése; a 
nemzeti identitás szilárdítása; a nemzet civilizációs-kulturális immunrendszerének 
roborálása; a hatalmi legitimáció alátámasztása; a haza egyesítésének elősegítése 
(Tajvan-kérdés); a puha hatalom/erő építése; az országimágó javítása.

China: traditions, modernisation and identity

ottó JuHásZ, diplomat, Former Ambassador of Hungary to China, 
juhaszotto@t-online.hu

Confucian civilisation, whose core country is China, retains local colours on 
the cultural map of the world and specially that of Asia. China is the home of 
an ancient civilisation that has survived uninterruptedly to the modern times. 
The present Chinese writing system is the oldest in the world that is still in use. 
The Chinese traditions, going back thousands of years, have been and will be 
the dominant elements of Chinese identity, although there were strong attacks 
against them in the most parts of the 20th century.

Up to the 1980s, the official position was that traditions should be repudiated so 
that society could successfully win the class struggle and the revolution. When 
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China introduced her modernisation policy, there was a gradual decline in the 
doctrinaire struggle against traditions. In the new century, the government started 
leaning upon traditions in domestic politics and in international relations as they 
help to fill the ideological vacuum, to underpin the cohesion of the nation, to cope 
with domestic tensions, to cement national identity, to strengthen the nation’s 
capability of resistance in the field of civilization and culture, to endorse the 
legitimacy of the ruling power, to strive for the unification of the motherland 
(Taiwan) to build soft power and to improve the image of the country.  

a KÍnai állami hagyomány mint 
a legitimitás És a hatÉKonyság egyiK Forrása

KraJcZár gyula, újságíró, PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, 
Nemzetközi Kapcsolatok Interdiszciplináris Doktori Iskola, 
krajczar@hotmail.com

A kínai államról való gondolkodás talán a leghosszabb és legösszetettebb állam-
eszme-történetet eredményezte eddig a világon. Anélkül, hogy ehhez bármilyen 
értéktartalmat társítanánk, valószínűsíthetjük, hogy a kínai politikai műveltség 
még a legelemibb szinten is tükrözi ezt. Először a kínai államszervezés, az irá-
nyítási szerkezetek informális intézményeit mérjük fel, mint az énkép fontos 
elemét. Nem célunk a formális intézményrendszer felmérése, viszont áttekintjük 
a szervezeti rendszert is körbefonó informális intézményi elemek seregét, me-
lyek a működés lényeges tényezői, s melyektől sokszor egészen más kimenetelek 
keletkeznek, mint ugyanazoktól a szervezetektől más körülmények között. Ezt 
követően azt vizsgáljuk meg, milyen szinten érhető el hagyományosan a kínai 
állam, vagyis milyen teret hagy polgárai szerveződésének és milyen mértékben 
támaszkodik erre. 

Főbb megállapítások: A kínai kormányzó elit képe az államról és a saját ál-
lamáról nagyrészt belső forrásokból táplálkozik. A számításba vehető külső esz-
mék (kommunista parancsuralom, fejlesztő állam, piacgazdaság) is nagyon erős 
alkalmazási folyamaton mentek és mennek keresztül. A terjedelmes gyakorlati és 
elméleti hagyomány a legfontosabb közvetítőkön – a hétköznapi életen, az ügyin-
tézésen, az oktatáson és a nevelésen – keresztül jellegzetes elvárásokat és hozzáál-
lásokat eredményez az emberekben, s ez feltételezhető legitimitásának és eddig 
tapasztalható fenntarthatóságának fontos tényezője. A második fontos tényező 
pedig következtetésünk szerint adaptív hatékonysága. Mindez azt jelenti, hogy 
bár a kínai állam kétségtelenül korlátozott elérésű, sajátosságaiból fakadó bel-
ső ösztönző rendje és hatékonysága olyan stabilitást és egyben olyan dinamikát 
kölcsönöz neki, amely hosszú távon is fejlődőképessé, s így feltételezhetően legi-
timmé teszi. 
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China’s state tradition as a sourCe oF legitimaCy 
and eFFiCienCy

gyula KraJcZár, journalist, PhD student, Budapest Corvinus University, 
International Relations Multidisciplinary Doctoral School, krajczar@hotmail.com

Thinking on China’s state has mothered perhaps the longest and most complex 
history of the theory of state. Without associating any theoretical value with 
it, we can make it probable that Chinese political literacy mirrors that even 
on its elementary level. First, we assess the informal institutions of the way of 
organization of China’s state, the governing structures as the important element 
of the identity. We don’t propose to assess the formal institutional scheme, 
however, we review the pile of informal institutional elements that reticulate the 
organizational scheme which are the important factors of the function and often 
provoke totally different outcomes as the same organizations under different 
circumstances. After that we examine which level China’s state can be accessed, 
in other words, how large room does it let for the alignment of the people and 
how much does it lean on that.

Major conclusions: The view of the Chinese governing elite on the state and on 
the state of his own feeds upon mainly from inner sources. Even exogenous ideas 
what may be taken into account (communist dictatorship, developmental state, 
market economy) went and go through a very strong adaptation process. The 
wide practical and theoretical tradition effects typical expectations and attitudes 
in the society through the most important intermediaries, such as everyday life, 
administration, education and parenting. Yet the second important conclusion 
is the importance of the state’s adaptive efficiency. All these mean that China’s 
state apparently is a limited access one, but its incentive system arising from 
its characteristics, furthermore its efficiency assigns such dynamics and stability 
for itself that makes it capable of development for longer term, thus presumably 
legitimate. 

FelemelKedÉsi alternatÍVáK – KÍnai PolitiKai 
FEJLŐDÉSI MODELLEK

MusZKa Katalin, külső munkatárs, PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport, 
PhD hallgató, PPKE BTK Politikaelméleti Doktori Iskola, gaokati@gmail.com

Az ókori és a középkori Kína jól működő és prosperáló állam volt, míg az ipari 
forradalom elérkeztével elvesztette domináns pozícióját az akkori globális érdek-
térben. Az ópiumháborúk során elszenvedett vereséget a császárság bukása és 
polgárháború követte, amit a Kínai Népköztársaság megalapítása zárt le. 
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A kulturális forradalom után a Deng Xiaoping által útjára indított „reform és 
nyitás” politikája sikeresnek bizonyult, Kína elindult a fejlődés és a modernizá-
ció úján. Egy sajátos modell jött létre, melyben az egypártrendszerben az állam 
irányítása számos területre, köztük a gazdaságra is kiterjed, miközben szabad 
piacgazdaság jött létre a reformok által. 

A „kínai álom” kifejezést Xi Jinping kínai elnök 2013-as hivatalba lépésével 
tették meg az új elnöki ciklus politikájának legfőbb szlogenjévé és ideológiájá-
vá, ámbár maga a kifejezés ókori eredetű, és már 20. századi értekezésekben is 
használták. A kínai nemzet céljainak körülírására szolgál, s bár mutat közös jel-
lemvonásokat az „amerikai álom” mögött rejlő elképzelésekkel, ellentétben azzal 
nem az individuum érvényesülése áll fókuszában, hanem a mindig is kollektív 
gondolkodású társadalomban kollektív nemzeti, politikai és társadalmi célkitű-
zéseket fogalmaz meg. 

A legfőbb prioritás Kína régi helyének visszakövetelése a nagy nemzetek sorá-
ba, a „nagy kínai nemzeti újjáéledés“. Bár sokan remélik, hogy Kína majd fokoza-
tosan („soothing scenario”) vagy egy hirtelen felrázó esemény kapcsán („upheaval 
scenario”) átalakul egy hatalmas demokráciává, a helyzet közel sem ezt vetíti elő. 
Ugyanakkor felmerül egy harmadik lehetőség is: Kínában egy unikális modell 
jön létre, melyben szerepet szánnak a politikai, civil és gazdasági közélet minden 
szereplőjének. Ez a modell pedig az „autoritatív kapitalizmus”. 

Előadásomban a Kína politikai felemelkedésével kapcsolatos elméleteket és 
argumentumokat kívánom ütköztetni annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, va-
jon létezik-e életképes modell egy ilyen hatalmas országnak a demokrácián túl.

alternatiVes oF asCent – PolitiCal deVeloPment 
models For China

Katalin MusZKa, guest researcher, Research Group for Modern East Asia, 
Pázmány Péter Catholic University, PhD Student, Doctoral School in Political 
Theory, Pázmány Péter Catholic University, gaokati@gmail.com

Ancient and medieval China used to be a well-functioning and flourishing state, 
up until the rise of the industrial revolution, when China lost its dominant 
position among the global powers. Defeated in the Opium Wars, the fall of the 
empire was followed by civil war which was ended by the establishment of the 
People’s Republic of China. 

Reforms followed the decade of the Cultural Revolution, and the „reform and 
opening” launched by Deng Xiaoping proved to be a success. China went down 
the road to development and modernization. A unique model has emerged, in 
which a party state stays in control of several key sectors including the economy, 
while reforms support a free market economy. 

The term „Chinese Dream” was coined in 2013, at the time of president 
Xi Jinping being elected president, and it quickly became the main slogan 
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and ideology of the new administration. However, the term itself goes back to 
ancient times as well as it had been used at the beginning of the 20th century in 
academic discourse. It served to describe the great goals of the Chinese nation, 
and even though it may seem to hold a certain similarity to ideas associated with 
the „American Dream”, the focus is not on individual self-realisation, but in a 
society that has been always been a collectivist in thinking, it is a manifestation 
of collective national, political and social goals. 

China’s utmost priority is to claim back its old place among great nations, a 
„great national revival”. While the idea of China’s gradually („soothing scenario”) 
or out of a sudden event („upheaval scenario”) switching to liberal democracy is 
supported by many academics, the current situation suggests a third scenario: a 
unique model will emerge, in which politics, economy and civil society all play an 
important role. This is the so-called „authoritarian capitalism” model. 

This presentation intends to introduce theories and arguments relevant to 
China´s rise with the purpose of further research into whether a country as huge 
as China can establish a sustainable state model beyond democracy. 



20

11:05–12:05
Üzlet és hagyomány

a hagyományos Üzleti KultÚra hatása a KÍnai 
MODERNIZÁCIÓRA WU XIAOBO KUTATÁSAI ALAPJÁN

bánHidi Ferenc, külső munkatárs, PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócso-
port, fbanhidi@gmail.com

A közgazdaság- és történettudomány évek óta küzd Kína közel negyven éve tartó 
felemelkedésének magyarázatával. A korábban uralkodó felfogás szerint, mivel a 
szabad versenyes piacgazdaság gondolatát a hagyományos kínai kultúra, az ural-
kodó állami ideológia képtelen volt befogadni, elmaradt a gazdaság modernizáci-
ója, s kétszáz évvel ezelőtt Kína törvényszerűen szakadt le a világ fejlett részétől. 

Wu Xiaobo gazdaságtörténész, akinek könyvei Kínában nagyon népszerűek, de 
angol fordítás hiányában Nyugaton alig ismertek. Ő két oldalról is megkérdőjelezi 
a fenti állítást. Egyik könyvében végigtekintve a háromezer éves kínai történelmen 
kimutatja, hogy a kínai állam közel se volt annyira piacellenes, mint ami a hivatalos 
állami ideológiából következett volna, több más munkájában pedig az elmúlt száz-
ötven évből hozott példák sokaságával bizonyítja, hogy a sikeres kínai vállalkozá-
sok képesek alkalmazkodni az állam által diktált, gyakran változó feltételekhez.

Az előadás következtetése az, hogy kialakulóban van a kínai vállalatok egy 
olyan modellje, amely magán viseli a hagyományos üzleti kultúra számos elemét, 
de sikeressége miatt érdemes a tanulmányozásra.

the imPaCt oF the traditional business Culture 
on China’s modernization

Ferenc bánHidi, guest researcher, Research Group for Modern East Asia, 
Pázmány Péter Catholic University, fbanhidi@gmail.com

The economic and historical sciences have difficulties to provide a meaningful 
explanation for China’s rise, which has already lasted for forty years. According 
to the previously prevailing argument, the rejection of free market economy by 
traditional Chinese culture and the dominant state ideology blocked economic 
modernization. As a consequence, starting from two hundred years ago, there 
is a widening gap between China and the developed world.

Wu Xiaobo is an economic historian, whose books are very popular in China, 
but since the lack of English translation he is little known in the West. Wu 
questions the above statement from two angles. In a book covering three thousand 
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years of Chinese history, he demonstrates that the Chinese government was far 
not as anti-market, as that would be followed from the official state ideology. In a 
number of other books he raises several examples from the last one hundred and 
fifty years of history of how successful Chinese companies were able to adapt to 
the changing conditions dictated by the government.

The presentation concludes that the newly emerging Chinese companies 
follow a model that bears many elements of traditional business culture, but 
because of their successes this model is worth studying.

a GENDZSI MONOGATARI TÜKRÖZŐDÉSEI A JAPÁN 
társadalmi, PolitiKai És gazdasági Életben

ViHar Judit, egyetemi docens, KRE BTK Japanológia Tanszék, 
jvihar@gmail.com

2008-ban ünnepelte a világ a Gendzsi monogatari ezer esztendős születésnapját. 
Ekkor a Jomiuri simbun című japán napilap egy cikkben méltatta az alkotást, 
mint a világ legrégebben keletkezett, mindenféle előzmények nélkül megszületett 
regényét, amely nem csupán szerelmi történetek sorozata, hanem sokkal fonto-
sabb, értékesebb annál. A több mint ezeréves mű nemcsak azért érdemel ünnep-
lést, mert tágabb értelemben ez volt a világon az első nagyobb lélegzetű törté-
net, hanem azért is, mert hatása, kisugárzása több mint ezer éven át érezhető. 
Nemcsak más epikai művek születtek meg a Gendzsi vonzásában, hanem sikeres 
japán színdarabok, klasszikus nó drámák, de filmek, operák, modern színművek, 
animék is. Sőt a mindennapi életben is, megszokott tárgyainkon találkozhatunk 
vele. Elenyészően kevés irodalmi mű tudott úgy hatni ezer éven át, s tudott új, 
értékes alkotásokra serkenteni, mint ez a mű. Valószínűleg igaza van Mee Seen 
Loong sinológusnak, aki szerint a Gendzsi a japánok számára annyit jelent, mint 
a nyugatiak számára a Biblia. 

reFleCtions oF the GENJI MOMOGATARI in the 
soCial, PolitiCal and eConomiC liFe oF JaPan

Judit ViHar, associate Professor, Department of Japanese Studies, Károli 
Gáspár University of the Reformed Church, jvihar@gmail.com

In 2008, the world commemorated the 1000th anniversary of the Genji monogatari. 
A Japanese daily paper praised the novel as the world’s first, wholly unprecedented 
novel – not just a series of romantic tales, but a far more important and valuable 
work. The now more than a thousand-year old opus is worth celebrating – not 
merely because, in a wider sense, it is the earliest novel, but also because its influence 
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and brilliance can still be felt after more than a millennium. In addition to other 
epic works born in the wake of the Genji monogatari, successful Japanese plays, 
classic Noh dramas, films, operas, modern stage pieces and anime were produced. 
In everyday life we meet the Genji monogatari in our accustomed objects, too. 
Tiny indeed is the number of other literary works that after so many years can 
remain effective and inspire new and valid further creations. Mee-Seen Long is 
probably correct in stating that, for scholars dealing with East Asian art, Genji is as 
significant to Japanese art as the Bible is to that of the West.

a JaPán mÉdia – a PolitiKai dÖntÉshozatalt 
BEFOLYÁSOLÓ HÍRÜGYNÖKSÉGEK ÉS ÚJSÁGOK

siMon sZabina, mesterhallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, kommunikáció 
és médiatudomány, simon.szabina@hotmail.com

A japán média külföldi megítélése sok esetben problematikus, a témában vizsgá-
lódók többsége arra az álláspontra helyezkedik, hogy a japán média kiszolgálja a 
politikai elitet. Ennek ellentmondva megfigyelhető, hogy egyes hírügynökségek, 
újságok jelentős befolyással bírnak, esetenként alakítani tudják a kormányzati 
politikát. A japán média és a politika egymásra gyakorolt hatása a legtöbb eset-
ben egy konkrét ügyön keresztül kerül a figyelem középpontjába, azonban a hosz-
szú ideje fennálló viszonyt vizsgálva felfedezhetünk egy igen speciális kapcsolatot. 
Egy olyan kapcsolatot, amelyet a hagyományok és a szokások olyan intenzíven 
szőnek át, hogy ebből kifolyólag a japán médiaipar egészen egyedi utat járt be.

A japán média több szempontból különleges, Japán egyike azon kevés or-
szágnak, ahol a nyomtatott napilapok példányszáma még napjainkban is tekin-
télyesnek mondható. A riporterek és magas beosztású informátoraik sok esetben 
személyesen is ismerik egymást. Ráadásul a társadalom az újságírók, hírszer-
kesztők legfontosabb kötelességének a társadalmi haladás előmozdítását tartja. 
Az előadás célja ennek az egyedi látásmódnak a megvilágítása.
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JaPan’s neWs media – the inFluenCe oF 
neWsPaPers and neWs organizations on oFFiCial 

PoliCy

sZabina siMon, MA student, Budapest Corvinus University, Communication 
and Media Studies, simon.szabina@hotmail.com

Japanese media has a certain reputation in the West as a servile tool of the 
country’s political elite. Contrary to this belief, certain news organizations and 
newspapers has had strong impact on government policies. The connection 
between the media and the state is usually portrayed through isolated cases, 
but on a closer look, we can recognize a long-standing pattern where these 
relations are heavily influenced by Japanese traditions and customs. Due to these 
influences, the Japanese media industry has been shaped in a unique way. For 
example, Japan’s five major national dailies still have huge circulation; reporters 
and their high-powered sources often know each other personally; and the role 
of the reporter is defined as someone whose absolute duty is to work toward the 
improvement of society. The purpose of this presentation is to highlight these 
special aspects of the Japanese news industry.
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13:30–14:50

Építés alatt

‘HAGYOMÁNY’ MINT KONSTRUKCIÓ ÉS IDEOLÓGIA – 
a ‘hagyomány’ PolitiKai És gazdasági szerePe 

JaPán modern tÖrtÉnelmÉben (1868–2016)

PaPP Melinda, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Japán Tanszék, 
papp.melinda@btk.elte.hu

Az 1868-as politikai változásokat követően, amikor is Japán rálépett a nyugati 
modellt követő modernizáció útjára, a nemzeti kultúra, ezen belül is a nemzeti 
identitás meghatározása változó intenzitással volt és van jelen a közélet és a poli-
tikai szféra diskurzusaiban. A háború előtti Japánban a századfordulón kialakuló 
új tudományág, a japán néprajz megalapítója, Yanagida Kunio nagy jelentősé-
get tulajdonított a folklór-hagyománynak mint a japánok identitáskifejezésének.       
A második világháborút követően a nagy intenzitású iparosítás, nyugatiasodás és 
urbanizáció folyamataiban újra felértékelődött a japán hagyományos kultúra, és 
a hatvanas évektől kezdődően folyamatosan jelen van nemcsak elméleti szinten, 
hanem aktív szereplője a politikai folyamatoknak, a régiók revitalizációs törekvé-
seinek, és nem utolsó sorban jelen van mint gazdasági tényező.
 

‘tradition’ as ConstruCtion and ideology – the 
role oF ‘tradition’ in the PolitiCal and eConomiC 

ProCesses oF modern JaPan (1868–2016)

Melinda PaPP, assistant Professor, Department of Japanese Studies, Eötvös 
Loránd University, Faculty of Humanities, papp.melinda@btk.elte.hu

Since the Meiji Restoration in 1868 when Japan started modernization following 
the Western model, national culture, and in particular defining national identity 
is continuing to be present in public and political discourse with altering degree 
of intensity. In pre-war Japan, Yanagida Kunio, the founder of folklore studies in 
Japan has attributed great importance to folklore tradition and regarded it as the 
expression of Japanese national identity. Later, after the end of the Second World 
War, as a reaction to intense industrialization, urbanization and Westernization, 
Japanese traditional culture was re-evaluated. Since the 1960s, tradition as an 
integral element of national identity building plays an important role not only on 
the theoretical level, but also in the political processes, in the local and regional 
revitalization endeavours, and last but not least as an economic factor.
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A TÖRTÉNELEM ÁRNYÉKA – TÖRTÉNELEMRŐL ÉS 
IDENTITÁSRÓL A SIBÉK PÉLDÁJÁN

sárKöZi ildiKó gyöngyVér, meghívott kutató, Ili Normal College, 
ildiko.sarkozi@hotmail.com

A nemzetek és nemzetállamok eredete vitatott kérdés. Hasonlóképpen, a kínai 
nemzet és az új, egyesített soknemzetiségű kínai állam „evolúciójának” kérdése 
is megválaszolásra vár. Ezzel szoros összefüggésben, a kínai identitás megformá-
lása mind a mai napig egy le nem zárult és ellentmondásokkal tarkított folyamat-
nak tekinthető. Annak érdekében, hogy e folyamatot feltárjam, a sibék példáján 
járom körbe az identitás és a történelem összefonódásának kérdését.

A sibék a Kínai Népköztársaság hivatalosan számon tartott 55 „nemzeti kisebb-
ségének” egyike. A 2010-es népszámlálási adatok szerint lélekszámuk mintegy 
190 000 főre tehető. Döntő többségük az északkeleti tartományokban él elszórtan, 
de a Kína nyugati részén fekvő Xinjiang Ujgur Autonóm Területen belül ugyancsak 
nagyobb lélekszámú közösségeik találhatók. Nyelvüket, a mandzsu/sibe nyelvet 
és írásrendszert, valamint szokásaik jelentős részét mára csak az ide áttelepített 
sibék őrizték meg. A sibék e sajátos földrajzi és kulturális jellemzője az, ami ki-
váló alapot jelent a Janus-arcú nemzetépítés folyamatának értelmezéséhez, bele-
értve a folyamat mozgatórugóinak feltárását is. 

Elfogadva a „múlt és történelem közti különbözőség” nézetét, előadásomban 
azt igyekszem megvizsgálni, hogy a Kínai Kommunista Párt hatalma alatt élő 
sibék – identitásuk megőrzése céljából – hogyan (re)konstruálják történelmüket. 
Olyan kérdésekre szeretnék választ kapni, mint hogy: milyen kapcsolat áll fenn a 
történetírás különböző típusai, így például a „hivatalos” és a „nem-hivatalos” tör-
ténetírás között? A sibe történészek szemszögéből a történetírás melyik típusa 
bír nagyobb autenticitással? És miként válik a sibék történelmi tudata etnikus és 
nemzeti identitásuk legfőbb tárházává?

the shadoW oF history – history and identity 
among the sibe

ildiKó gyöngyVér sárKöZi, guest researcher, Ili Normal College, 
ildiko.sarkozi@hotmail.com

The origin of nations and nation-states is a disputed question. Similarly, the 
„evolution” of both the Chinese nation and the New, Unified Multinational 
Chinese State is still problematic. Additionally, the creation of Chinese identity 
within the boundaries of China was and still is a process laden with several 
contradictions. To understand this process, my main goal is to explore and 
illustrate the complex issues of identity and history among the Sibe.
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The Sibe are one of the 55 „national minorities” of the People’s Republic of 
China. According to the census in 2010, they number approximately 190 000 
souls. They mostly live in China’s north-eastern provinces, but a large number 
of Sibe can be found in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. The Sibe, 
living in this latter area have preserved, in contradistinction to the north-eastern 
communities, their Manchu language and writing system up to the present. 
These special geographic and cultural features of the Sibe form an excellent basis 
to explore the Janus-faced nation-building processes in their different socio-
political contexts, to understand the often contrasting motives, values and aims 
behind them.

Using the concept of „difference between the past and history”, I plan to 
explore the Sibe’s strategies to (re)construct their history in order to sustain 
their identity under the rule of the Chinese Communist Party. I would like to 
concentrate on the following questions: what is the interrelationship between 
the different types of historiography, “official” versus “unofficial”? Which is of 
greater authenticity among them from the viewpoint of both the Sibe historians 
and the laymen? How Sibe’s historical knowledge become the main repository of 
ethnic and national identity? 

a nemzeti És a nÉPi KultÚra KÜlÖn ÚtJai 
indiában – nyÍlnaK-e százszorszÉPeK a KaKtusz 

árnyÉKában?

raMacHandra byraPPa, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Új- és Jelenkori 
Egyetemes Történeti Tanszék, rama.byrappa@gmail.com

A mai indiai nemzeti identitás: nyelv, hagyomány és kultúra egy trójai faló a me-
zopotámiai és az afgán szálak számára. A hagyomány és a kultúra az identitáson 
túl a nép gyökereiről is szól, nemcsak a pillanatnyi állapotáról. Több ezer évnyi 
együtt létezés nem változtatott semmit. India a nagy kontrasztok országa, alig 
50 kilométert kell menni, hogy észrevegyük, más a hagyomány, és más földrajzi, 
nyelvi, kulturális kontextusban vagyunk. A helyi hagyomány és kultúra nagyon 
szorosan össze van kötve a helyi természeti adottságokkal. Emellett a messzi-
ről jött „gyarmatosítók”, főleg a mezopotámiai és afgán térségből származók egy 
konceptuális társadalommal és kultúrával érkeztek. Közöttük és a helyiek között 
nem alakult ki igazi szimbiózis, a megérkezők koncepciókat – néha önmaguknak 
ellentmondóakat – alkalmaztak, hogy a helyiek elkülönüljenek addig, ameddig 
hagyományaik elpárolognak a forrást elszívó társadalmi gyarmatosításuktól. Az 
1800-as évektől kezdően furcsamód, de logikusan megalapozva a Brit Kelet-in-
diai Társaság ezt a folyamatot megállítja, és levegőt ad a fulladozó helyi perspek-
tívának. Az új lendületet azonban az angol-mezopotámiai támadás az 1860-as 
években földbe döngölte, és az ott is maradt. Így a függetlenség kihirdetésekor 
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egyedül a mezopotámiai irányítás uralta a helyzetet. A nemzeti identitás és en-
nek a külső kirakata konceptuális és gyarmati maradt, itt nincs szükség csak a 
brit gyarmati hatásokból tekinteni a történelmi folyamatokra. A független India 
szerepvállalásában a világ felé kizárólag csak egy kultúrának hagytak helyet: a száz-
szorszép mezőben a kaktusz lett az úr. 

the diVerging Paths oF the national and the 
FolK Culture in india – Will the daisies bloom in 

the shadoW oF the CaCtus?

raMacHandra byraPPa, assistant Professor, Eötvös Loránd University, 
Faculty of Humanities, Department of Modern and Contemporary World History, 
rama.byrappa@gmail.com

Today’s Indian national identity: language, tradition and culture is a Trojan horse 
for Mesopotamian and Afghan origins of a particular people who had always 
separated themselves from the local context. Tradition and culture, beyond the 
artificial identities, are about the roots of a people. Living together for a thousand 
years has not changed things much, India is still a country of huge contrasts. 
One need not go more than fifty kilometres to realise that one is in a different 
linguistic, cultural and geographic context. Local culture and tradition is deeply 
enmeshed with the surroundings, the natural attributes of the area. Juxtaposed 
with this patchwork exists a conceptual culture originating from colonisers from 
afar. These two never mixed. There was a constant fight by the coloniser, old and 
new, for cultural domination. From 1800 onwards the East India Company tried 
to give a new breathing space to local cultures but this was abruptly stopped by 
the Crown rule in association with the Mesopotamian cultural contingent in the 
1860s. After independence in 1947, this contingent become the unrivalled master 
in imposing a new cultural identity: in the clustered field of daisies the cactus 
commands new heights. 
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A FEGYVERES ERŐK NEMZETÉPÍTÉSBEN BETÖLTÖTT 
sPeCiális szerePe a FÜlÖP-szigeteKen a 
tÖrtÉnelmi taPasztalatoK tÜKrÉben

KleMensits Péter, senior elemző, Dél- Délkelet-Ázsia Kutatóintézet, Pallas 
Athéné Geopolitikai Alapítvány , peterklemensits@yahoo.com

A nemzetépítés a második világháború után függetlenné vált délkelet-ázsiai or-
szágok számára egyaránt létkérdésként jelent meg, amely folyamat azonban ál-
lamonként, régiónként eltérő módon ment végbe. A Fülöp-szigeteken már a 19. 
század végétől kezdve – a függetlenség eszméjének megjelenésével egyidejűleg – a 
fegyveres erők kulcsszerepet töltöttek be az önálló fülöp-szigeteki nemzeti iden-
titás megteremtésében, majd a függetlenség kivívása után az állam védelmében, 
politikai-kulturális fejlődésének biztosításában, vagyis a nemzetépítésben. A fi-
lippínó haderő azonban a nemzetvédelem mellett más speciális állami funkciókat 
is ellátott az évek során, mint például a gazdasági, infrastrukturális, sőt szociális, 
egészségügyi és kulturális fejlődés támogatása. Az 1990-es évektől a fegyveres 
erőknek e különleges szerepe fokozatosan háttérbe szorult, mindazonáltal máig 
szerves részét alkotja a nemzetépítés fülöp-szigeteki változatának.

the sPeCial role oF the armed ForCes oF the 
PhiliPPines in nation-building in the light oF the 

HISTORICAL EXPERIENCES

Péter KleMensits, senior analyst, Geopolitical Institute of South- Southeast-
Asia, Pallas Athéné Geopolitical Foundation, peterklemensits@yahoo.com

For the independent Southeast Asian countries nation-building became a 
fundamental issue after the Second World War, even if this process was to 
be achieved by different ways by countries and regions. In the Philippines 
from the end of the 19th century – simultaneously with the emerging idea of 
independence – the armed forces obtained leading role in the creation of the 
national identity, then defending the newly independent state and securing 
the political-cultural development, in other words, nation-building. However, 
during the years to come there were other special functions filled by the army, 
like supporting the economic, infrastructural, social, medical and cultural 
development of the country. From the 1990s this special role of the armed forces 
has decreased, but still it remains an essential component of the Filipino nation-
building.
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13:30–15:05

Kapcsolatok kultúrája

a Kulturális És oKtatási CsereKaPCsolatoK 
szerePei a KÍnai–magyar Viszonyban

Wang QiuPing, PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi 
Kapcsolatok Interdiszciplináris Doktori Iskola, piroska03@gmail.com

A Kínai Népköztársaság 1949-es megalakulását követően Magyarország az elsők 
között vette fel a diplomáciai kapcsolatot a pekingi kormánnyal. A két ország 
között szinte azonnal megindult a kulturális és oktatási együttműködés. Ennek 
intenzitása az azóta eltelt több mint hatvan év során folyamatosan változott, 
ugyanakkor összegezve elmondhatjuk, hogy a két ország között a kultúra és az 
oktatás területén rendkívül komoly interakció zajlott. A kutatásom a levéltári 
anyagok feltárásával arra keresi a választ, hogy 1949 óta különböző történelmi 
időszakokban a politikai, gazdasági, társadalmi tényezők hogyan befolyásolták a 
magyar–kínai kulturális és oktatási kapcsolatok alakulását, illetve a magyar–kí-
nai kulturális és oktatási kapcsolatok hogyan katalizálták a két ország bilaterális 
kapcsolatrendszerének fejlődését.

THE ROLE OF CULTURAL AND EDUCATIONAL EXCHANGE 
in sino-hungarian relations

Wang QiuPing, PhD student, Budapest Corvinus University, International 
Relations Multidisciplinary Doctoral School, piroska03@gmail.com

After the establishment of People’s Republic of China in 1949, Hungary was one of 
the first countries establishing diplomatic relations with the Beijing government. 
The two countries almost immediately began the cultural and educational 
cooperation. The intensity of cultural exchanges has been changing continuously 
over the past 60 years. However, in general, we can say that there was significant 
interaction in the field of culture and education between the two countries. My 
research is based on archival materials, trying to answer the questions as below: 
in the different historical periods from 1949, how did the political, economic 
and social factors influence the Hungarian-Chinese cultural and educational 
relations, meanwhile how did the Hungarian-Chinese cultural and educational 
relations catalyse the development of the bilateral relations system of the two 
countries.
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hogyan Kell egy nyelVet „globalizálni”, aVagy 
egy lingua FranCa megteremtÉse

breuer-ZeHeVi ádáM dániel, PhD hallgató, ELTE BTK Nyelvtudományi 
Doktori Iskola, sinológia program, 
breuer@turrisbabel.hu, adambreuer@gmail.com

A közvetítő nyelvek az emberiség története során különböző okok miatt fejlődtek, 
illetve fejlődnek ki. Ide sorolhatjuk a kereskedelmet, a diplomáciát és az adminiszt-
rációt, valamint a kultúrát és a vallást is. Egy lingua franca legfontosabb funkciója 
természetesen az, hogy a különböző nyelveket beszélő emberek képesek legyenek 
kommunikálni egymással. Ezen nyelvek igazi „közvetítőnyelv” státuszukat általá-
ban egy bizonyos hatalmi vagy kereskedelmi fölénynek köszönhetik, ahol az embe-
rek akár kényszer, akár kényelem miatt tanulnak meg egy nyelvet. 

Az írott klasszikus kínai teljes mértékben lingua francának tekinthető, de 
a modern mandarin kínai közvetítő nyelvvé válását azonban semmiképpen sem 
tekinthetjük a klasszikus kínai nyelv elterjedésének eredményének. A 20. század 
végén Kína tudatosan kezdte el a nyelv elterjesztését annak érdekében, hogy a 
puha erő ezen eszközével segítse egyre növekvő szerepét a mai globalizált világ-
ban. Ma a világ 134 országában, 500 intézetben és több mint 1000 oktatási köz-
pontban munkálkodik azon a Konfuciusz Intézet, hogy minél több ember számá-
ra elérhetővé váljon a kínai nyelv. Az intézetek első számú feladata, hogy minél 
több embert vonjanak be nyelvóráikra és kulturális programjaikra.

Ugyan az angol nyelv meghatározó szerepétől még messze van a kínai, de 
a 2004-ben alapított Konfuciusz Intézet hihetetlen sebességgel hozza be a lema-
radást. Egyre több szülő gondolja azt, hogy a kínai legyen gyerekeinek második 
idegen nyelve, és egyre több üzletember, kutató és tudós érzi hasznosnak a kínai 
nyelvet. Míg a klasszikus kínai nyelv közvetítő nyelv szerepét Kína egész Ázsiára 
gyakorolt kulturális, filozófiai és vallási hatásának köszönhetően érte el, addig a 
modern mandarin, az angolhoz hasonlóan, már inkább gazdasági okokból nyer 
egyre nagyobb teret. 

hoW to globalize a language – the Creation 
oF a neW lingua FranCa

adaM daniel breuer-ZeHeVi, PhD student, Eötvös Loránd University, 
Faculty of Humanities, Doctoral Program in Sinology, 
breuer@turrisbabel.hu, adambreuer@gmail.com

Lingua francas, or bridge languages have developed throughout human history and 
continue to develop even today for various reasons. These can relate to commerce, 
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diplomacy and administration, and even culture and religion. The inherent 
function of a lingua franca is that it allows people who speak different languages 
to communicate with each other. The status of these languages is elevated to the 
level of a true lingua franca usually because of a military or economic superiority 
(conquest, crusade, trade route), where people learn a specific language either 
out of compulsion or choice. 

Classical Chinese may easily be regarded as a lingua franca. However, we 
cannot view the spread of modern Mandarin as the continuation of Classical 
Chinese’s spread. Since the end of the 20th century China has used the language as 
a tool of soft power, consciously, in order to increase its role in today’s globalized 
world. The Confucius Institute is currently working in 134 countries, in over 500 
institutes and 1000 classrooms in order to make Chinese accessible to as many 
people as possible. The main function of these institutes is to attract as many 
people as they can into their classrooms and cultural programs.

Though English is still way in the lead regarding its role in the world, the 
Confucius Institute has been doing everything in its power to lessen the gap since 
2004. More and more parents believe their children should study Chinese as a 
second foreign language, while there is an increasing number of business people, 
researchers and scientists who see the increasing importance of the language. 
While Classical Chinese reached its status as a bridge language due to the 
influence China had throughout Asia in culture, philosophy and religion, modern 
Mandarin is receiving such widespread popularity more due to economic reasons, 
similarly to English.

nemzettudat És regionális KultÚraÉPÍtÉs az 
asean KÖzÖssÉgnÉl

luKács JóZseF, munkatárs, Külügyminisztérium, Ázsiai és Csendes-óceáni 
főosztály, Magyarország tokiói és pekingi nagykövetségének korábbi diplomatája, 
jozsef.lukacs@uni-corvinus.hu

A közös kulturális és történelmi tradíció vonatkozásában Európához képest igen 
komoly „hátránnyal” indul az ASEAN. Itt nincs egységes kontinens, azonfelül az 
európai értelemben vett kollektív történelem is hiányzik. Kulturálisan, etnikailag 
és vallásilag is rendkívül diverzifikált a régió – számos esetben még egy adott 
államon belül is –, miközben a gazdasági fejlettség színvonalában úgyszintén ha-
talmas szakadékok mutatkoznak. Sajátos kihívásokkal néznek itt szembe: a tag-
államok közötti tradíciók és kultúrák többnyire önállóan, a többitől elszigetelve 
fejlődtek, nem léteztek az európai közös örökséget megközelítő „alapok” (Római 
Birodalom öröksége, Karoling reneszánsz stb.), melyek hiánya miatt igen nehéz 
regionális kultúráról beszélni az ASEAN esetében. 

Ezzel egyidejűleg Délkelet-Ázsia egy rendkívüli alkalmazkodóképességgel 
rendelkező régió, amely mégis szívesen tanul mások sikereiből, valamint fejlődé-
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sének tapasztalataiból. Ez mára a kultúra és művészetek területén is kezd látható 
eredményeket hozni. Az önálló nemzetállami kultúrák fejlesztése mellett a leg-
fejlettebb technológia igénybevételével is elindult az ASEAN egyéni civilizációi-
nak kölcsönös bemutatása, beindultak az irodalmi és más művészeti ágak közötti 
csereprogramok is. 

Jelenleg, a 21. század első negyedében egy új világrend kialakulása megy 
végbe. A Csendes-óceán ázsiai részébe tolódik el a világgazdaság centruma is. 
Ugyanakkor a „soft power” területén eddig mégis csekély eredményt mutattak 
fel. Komoly hátrányként jelentkezett a délkelet-ázsiai kultúrák közötti interakci-
ók alacsony szintje. Talán nem is tartották ezt fontosnak, azonban az elmúlt fél 
évtizedben mégis érzékelhető az erre irányuló szándék. 
 

national PrinCiPles and regional Culture 
building at the asean Community

JóZseF luKács, staff member, Ministry of Foreign Affairs, Department of Asia-
Pacific Affairs, former diplomat at the Hungarian Embassy in Beijing and Tokyo
jozsef.lukacs@uni-corvinus.hu

Compared with the cultural background of Europe, Southeast Asia completely 
lacks the common historical background. Geographically apart and isolated from 
each other, East Asians never had that wide range of socio-cultural/economical/
political interactions that Europe constantly experienced within the continent. 
The region is widely divided regarding historical background, cultural heritage 
as well as religion. Thus the ASEAN region faces specific challenges, since it 
practically lacks the base of a common heritage which existed in Europe (Greco-
Roman civilization, the Caroling Renaissance, and so on).

However we have repeatedly witnessed that Southeast Asia is blessed with 
an extraordinary sense of adaptability, still eager to learn from others’ successes, 
and not shy to use proven practices. Nowadays we are observing some results in 
the fields of arts and culture. While the advancement of the sovereign national 
culture is still a priority, with the use of current technology we can witness the 
launch of mutual cultural exchanges, in the areas of arts, movies, literature, and 
music. 

The world’s economic center is shifting toward East Asia, signaling a new 
era for ASEAN as well. However this has not been felt in the areas of culture or 
regional soft power – at least not yet. Until recently, cultural interactions within 
the wider ASEAN region were negligible or even nonexistent. This is changing 
swiftly as well, and more remarkably the will to enhance a wider range of cultural 
exchange within ASEAN is becoming tangible.
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„Feltalált” KoreaiaK az „elKÉPzelt” JaPán 
KÖzÖssÉgben

Kuragane Kei, óraadó oktató, PPKE BTK, KRE BTK, SZTE BTK, Mathias 
Corvinus Collegium, külső munkatárs, PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia 
Kutatócsoport, kei.kuragane@gmail.com

1965-ben diplomáciai kapcsolatba került Japán és Dél-Korea. Azóta mind a két or-
szágban, közösségben egymás iránti kölcsönös empátia alakult ki, de egyidejűleg 
antipátia is. Az előadáson átnézzük, hogy a koreaiakról milyen képeit alkotott a 
japán nép, s ennek reflexiójaként hogyan definiálta önmagát. Azt is értelmezzük 
(főleg Japán szemszögéből), hogy az adott korszakban a két állam viszonyai ho-
gyan határozták meg a két nemzet közötti hangulatot, egymás iránti magatar-
tást.

„disCoVered” Koreans in „imagined” JaPanese 
Community

Kei Kuragane, lecturer, Pázmány Péter Catholic University, Károli Gáspár 
University, Szeged University, Mathias Corvinus Collegium, Guest Researcher, 
Research Group for Modern East Asia, Pázmány Péter Catholic University, 
kei.kuragane@gmail.com

In 1965 Japan and South Korea established diplomatic relations. Since then in 
both countries and communities empathetic-antipathetic feelings have been 
seen towards each other. In the presentation it is overviewed what type of 
images has been formed among the Japanese on the Koreans, and how they have 
defined themselves in that reflection (especially from the Japanese perspective). 
Furthermore it is discussed how the relations between two nation states have 
characterized the atmosphere, attitudes towards each other.
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15:25–16:25

hatalom és hagyomány

a Koreai-FÉlsziget KÉt államánaK Viszonya 
KOGURJÓ ÉS SILLA ÖRÖKSÉGÉHEZ

csoMa MóZes, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE BTK Koreai Tanszék, 
csoma.mozes@btk.elte.hu

A Koreai-félsziget megosztottsága a csaknem ötezer éves közös múlthoz való 
viszonyulásra is rányomja bélyegét. Észak-Korea (KNDK) a múlt század hatva-
nas-hetvenes éveitől az ókori és kora középkori államalakulatok közül a Kogurjó 
Királyság (i. e. 37–i. sz. 668) jelentőségét hangsúlyozza, míg Dél-Koreában Pak 
Csong Hi egykori államfő regnálása idején a Silla Királyság (i. e. 57–i. sz. 935) 
kultusza vált általánossá. Az utóbbiban komoly szerepe volt annak, hogy a Silla 
Királyság – amely eredetileg a félsziget délkeleti részén helyezkedett el – képes 
volt a félsziget többi részének, tehát az északon fekvő Kogurjónak a legyőzésére. 
Az ezredforduló időszakától Kogurjó örökségének kérdésköre Dél-Koreában is 
kiemelt prioritást nyert, mivel a Kínai Népköztársaság részéről felmerült az az 
igény, hogy a területén lévő Kogurjó-emlékek az ország kulturális örökségének 
részeként kerüljenek regisztrálásra az UNESCO-nál. A kétezres évek első felében 
– az átmenetileg javulást mutató Korea-közi kapcsolatok árnyékában – a KNDK 
és Dél-Korea számos közös projektet indított a Kogurjó Királyság örökségének 
kutatására. Az előadás bemutatja azt is, hogy Dél-Korea az úgynevezett „koreai 
hullám” segítségével miként népszerűsíti Kogurjó és Silla örökségét.

oFFiCial south Korean and north Korean Point 
oF VieW on the anCient Kingdoms oF goguryeo 

and shilla

MóZes csoMa, head, associate professor, Department of Korean Studies, 
Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, csoma.mozes@btk.elte.hu

The division of the Korean Peninsula created a great impact on the reflections on 
the nearly 5000 years old common Korean history. From the 1960s and the 1970s 
the North Korean “Juche”-based historical point of view describes Goguryeo (37 
BC – 668 AD) as the most important ancient kingdom. In South Korea, during 
the rule of President Park Chung-hee, the official point of view on Korean history 
emphasized the role of Shilla (57 BC – 935 AD), which was located originally 
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on the Southeastern part of the Peninsula. In the mid-7th century, Shilla was 
able to unify the ancient kingdoms, including Goguryeo, which was located on 
the present North Korean territories. From the new millennium, the heritage of 
Goguryeo became very important for both Koreas, because huge conflict emerged 
with China on the affiliation of the Goguryeo tombs. China initiated a campaign 
to register the Goguryeo tombs, located in its present territory, as part of the 
Chinese cultural heritage. Finally, the presentation shows how the South Korean 
“hallyu” (the Korean wave) and the historical dramas created a new interest in 
the heritage of the ancient kingdoms of Goguryeo and Shilla.

HINDU NACIONALISTA NEMZETÉPÍTÉS ÉS NÖVEKVŐ 
HATALMI AMBÍCIÓK

JuHos anna, külső szakértő, Külügyi és Külgazdasági Intézet, 
juhos.anna@gmail.com 

A 2014-es indiai általános választások a jobboldali Bharatiya Janata Párt (BJP) 
fölényes győzelmével a szekuláris Indian National Congress (INC) politikájával 
való egyértelmű szakítást, a változásra való igényt jelezték mind a politika és nem-
zetfelfogás, mind a gazdaság terén. Jelen tanulmány célja, hogy a 2014-ben a par-
lament alsóházában többséget szerzett, a fejlődő indiai középosztály által nagy-
mértékben támogatott BJP gazdasági, politikai kezdeményezéseiről és – gyakran 
‘Hindu India’ jelszavakkal – identitás (át)formáló programjairól adjon áttekin-
tést, reflektálva az országon belüli regionális ellentétekre, valamint az indiai di-
aszpóra és a politikai vezetés közötti kapcsolatokra. A tanulmány egyrészt azt a 
kérdéskört kívánja körbejárni, hogy a jelenlegi hindu nacionalista nézetek ho-
gyan erősíthetik India hatalmi törekvéseit, és milyen belső és külső (nemzetközi 
és regionális) ellenállásra, vagy támogatásra találhatnak, illetve találtak (amelyre 
példa többek között Wendy Doniger The Hindus című könyvének betiltása, vagy 
az indiai iskolai curriculum átírása). Másrészt, hogy az indiai demokrácia milyen 
mértékben kérdőjelezhető meg a nemzetközi közösség által a jelenleg hindu naci-
onalizmusnak alávetett identitás átformálás és nemzetépítés tükrében?

Narendra Modi miniszterelnök 2014-ben meghirdetett ‘Make in India’ gaz-
daságpolitikája, együtt a nagyobb mértékű regionális és világpolitikai szerep-
vállalásra irányuló törekvésekkel jelentős mértékben támogatásra talált egyes 
indiai diaszpóra körökben, amelyek jobboldali szervezetekkel is együttműködve 
igyekeznek újradefiniálni az indiai nemzet fogalmát. A nemzeti kultúra a diasz-
póra és a politikai vezetőréteg kapcsolataiban a hindu nacionalista vonal minél 
erőteljesebb kihangsúlyozásával azonban nem csupán az ‘Incredible India’ brand, 
a jóga (ENSZ által 2015-ben elfogadott nemzetközi jóganap), vagy az ayurvédikus 
gyógyászat nyugati elterjesztésére és a kulturális sajátosságok (tánc, zene, iroda-
lom) népszerűsítésére irányul. Egyrészt, az indiai soft power és a világ legnagyobb 
demokráciájára való hivatkozás (The New York Times, 1999) megjelenik az IBSA 
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országok demokráciaépítési és terjesztési projektjeiben, India esetében például Kí-
nával szemben is az ázsiai térségben. Mindazonáltal, a ‘Globális Dél’ országait kép-
viselő BRICS platform is jól mutatja, hogy a nemzeti kultúra, és identitásépítés az 
ország társadalmi, politikai, gazdasági és még inkább külpolitikai céljainak elérése 
érdekében megcélozza brandként egyrészt a nemzetközi közösséget, hogy még el-
fogadóbbá váljanak, másrészt sok esetben egy olyan egységes belpolitikai támoga-
tás elérésére is irányul, amely a nemzetközi és regionális szerep megszilárdításához  
nélkülözhetetlen alap lehet. A tanulmány célja megvizsgálni azt a kettősséget is, 
ami egy karizmatikus vezető jobboldali politikai ideológiájának és gazdaságpoliti-
kájának való alávetettség és egy demokrácia jegyében fenntartott nemzetközi kép 
összeegyeztethetőségéből, vagy esetleges összeegyeztethetetlenségéből fakad.  

hindu nationalist nation-building amid rising 
PoWer ambitions

anna JuHos, guest researcher, Institute for Foreign Affairs and Trade, 
juhos.anna@gmail.com

By acquiring the majority seats in the lower house of the Indian Parliament in 
2014, the Bharatiya Janata Party’s (BJP) success in the 2014 general elections 
of India signalled a clear break with the Indian National Congress’ policies and a 
need for change. Supported mainly by the growing middle classes  with the desire 
for quicker modernisation, the aim of this study is to give an overview of the 
BJP’s economic, political initiatives, with an oft-repeated reference to a ‘Hindu 
India’. In this regard, it has to be examined to what extent Hindu nationalist views 
and policies can contribute to the rise of India, what kind of internal or external 
(international and regional) support, or rejection it can trigger (for example with 
the ban on Wendy Doniger’s book titled ‘The Hindus’, or revision of the Indian 
curriculum among others). Furthermore, to what extent Indian democracy and 
the concept of secularism can be questioned by the international community in 
the light of Hindu nationalist indentity formation and nation-building.    

The ‘Make in India’ campaign announced by Prime Minister Narendra Modi 
in 2014 together with the aims for greater role in regional and world politics 
have singificantly found resonance with some Indian Diaspora groups, which 
thrive to redefine ‘Indianness’ along right-wing policies with the help of BJP-
related organisations. This, however, does not only mean a more asserted role for 
’Incredible India’ campaigns or the propagation of yoga camps, the International 
Day of Yoga (accepted by the United Nations in 2015), or Ayurveda, as flagship 
projects for India along its culture, cuisine, dances and literature. While Indian 
soft power is clearly reflected in these and the IBSA group’s democracy promotion 
strategies, and India’s aims vis-á-vis China in Asia among others, when we look 
at the BRICS platform, it also becomes clear that for some of the participating 
countries, a unified, national identity-building is also a much needed pre-requisite 
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for nation-wide support for the political establishment, which is inevitable, if a 
country embarks on a stronger regional and international role. This analysis 
aims to address these possible contradictions between the country’s perceived 
submission  to a charismatic leader-led, right-wing ideology and policy on the 
one hand, and the country’s imagine as being ‘the largest democracy of the world’ 
on the other.  

a hagyomány reneszánsza az indonÉz 
PolitiKában

sZaKáli Máté, tudományos segédmunkatárs, PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia 
Kutatócsoport, szakali.mate@btk.ppke.hu

Az indonéz adat, azaz hagyomány kifejezés egyik mellékjelentése a harmónia. 
Suharto tábornok 1998-as lemondását és a katonai diktatúra összeomlását köve-
tően azonban a fogalom egyre inkább a tiltakozás és az erőszak jelenségéhez kez-
dett kötődni. Számos őshonos közösség és etnikai csoport nyilvánosan, hangosan 
és olykor erőszakosan követelte a jogot arra, hogy az adat egyes elemeit saját 
területén alkalmazhassa. A várakozásokkal ellentétben a demokratizálódás így a 
tradíció vitákat gerjesztő újjáéledését is magával hozta, amely egész Indonéziá-
ban intenzív politikai küzdelmekhez és konfliktusokhoz kapcsolódik. Az előadás 
az adat reneszánszát vizsgálja a délkelet-ázsiai ország politikai életében, kitérve 
a folyamat okaira, főbb mozzanataira és következményeire.

renaissanCe oF tradition in indonesian PolitiCs

Máté sZaKáli, junior research fellow, Research Group for Modern East Asia, 
Pázmány Péter Catholic University, szakali.mate@btk.ppke.hu

The Indonesian term adat means ‘tradition’, and carries a connotation of 
’harmony’. Yet since the resignation of the dictator Suharto in 1998, it has 
abruptly become associated with protest and violence. Numerous indigenous 
communities and ethnic groups have publicly, loudly, and sometimes forcefully, 
demanded the right to implement elements of adat in their home territories. So 
contrary to expectations, democratization has facilitated this highly contested 
and contingent process linked to intensified political struggles and conflicts 
throughout the country. The presentation explores the revival of adat in 
Indonesian politics, identifying its origins, main features, and the consequences 
of its renaissance. 
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15:25–16:25

(Túl)élő tradíció

a modern KÍnai lÍra KlassziKus alaPJai

csibra ZsuZsanna, egyetemi adjunktus, Kínai Tanszék, Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 
csibra.zsuzsanna@btk.ppke.hu

A 20. századi kínai költészet útkeresését alapvetően meghatározta a klasszikus 
poétikai alapokon nyugvó kínai líra hagyománya és a Kínát érő nyugati kulturá-
lis befolyás. A kínai nyelven, fordításokban megjelenő modern költészeti formák 
erőteljes kontrasztot mutattak a szigorú szabályokhoz igazodó, klasszikus vers-
formákban írt kínai versekkel szemben. A kínai költészet megújítása kikerülhe-
tetlen programként fogalmazódott meg a kínai irodalmi elit számára, a kérdés 
irodalomelméleti megközelítése összefonódott a modern nemzeti irodalom meg-
teremtésére irányuló törekvésekkel. A 20. századi kínai költészet tendenciáiban 
hangsúlyosan érvényesültek azok az irányelvek, amelyek a modern kínai költé-
szettől nem a nyugati gondolatok kínai nyelven való megfogalmazását várták, 
hanem a modernség speciálisan kínai megvalósítását sürgették. 

Az előadás azt a folyamatot igyekszik bemutatni, melynek során a klasszikus 
vers régi hagyományától a modern kínai költészet új hagyományához jutunk el.

ClassiCal roots oF modern Chinese Poetry

ZsuZsanna csibra, assistant professor, Department of Chinese Studies, 
Pázmány Péter Catholic University, csibra.zsuzsa@gmail.com

Concepts of Chinese poetry of the 20th century have been defined by the strong 
tradition of the classical Chinese poetry and Western cultural influences in 
China. Translations and several interpretations of the Western poetic patterns 
highlighted fundamental differences between modern European poetry and 
classical Chinese poetry, between modernity and tradition, Western values and 
Chinese rules. Reforming of Chinese poetry appeared to be an inevitable cultural 
program for the literary elite. Theoretical approach of modern poetry has been 
bounded to the initiatives of modern national literature, and Chinese literary 
criticism placed great emphasis on the realization of modern Chinese poetry 
turning more attention to ’Chinese’ rather than ’modern’, and at the same time 
rejected all limited textual translations of the Western thoughts.
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The presentation focuses on the process of the birth of Chinese modern 
poetry, and attempts to discuss particularly its classical roots which remained 
accepted and valued in several ways.

ŐSKULTUSZ A DÉLNYUGATI SELYEMÚT MENTÉN

bagi Judit, könyvtáros, sinológus, MTA Könyvtár és Információs Központ, 
PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz-Kulturális 
Antropológia Program, liufangkabai@hotmail.com

Előadásomban a délnyugati „Szárazföldi Selyemút” yunnani térségében mai napig 
tovább élő – vagy számos esetben újjáéledő – han és bai nemzetiségű Dongjing 
vallási zenei társulatok működéséről, s e társulatoknak a helyi vallási közösségi 
életben, illetve az egyre virágzóbb turisztikai iparban betöltött hagyományos és 
új keletű szerepéről beszélek. A Dongjing társulatok hagyományos rituális kínai 
zenét játszó vallásos csoportok, amelyek a Kínai Nemzeti Kulturális Örökség ré-
szét képezik, s amelyek alapvetően taoistáknak vallják magukat. Repertoárjuk 
széles skálán mozog, ez alkalommal a szülőtisztelő szertartásokon előadható Tíz 
Felajánlás, valamint a Bao’enjing című szövegkönyveiket mutatom be a hozzá-
juk kapcsolódó rítusokkal együtt. 

Cult oF the anCestors along the southWestern 
mainland silK road

Judit bagi, librarian, sinologist, Oriental Collection, Library and Information 
Centre of the Hungarian Academy of Sciences, PhD Student, Ethnology and 
Cultural Anthropology Doctoral Programme, University of Pécs, 
liufangkabai@hotmail.com

In my paper I will focus on the activities of Yunnanese Dongjing religious-musical 
associations of Han and Bai nationalities, including their role in local religious 
life and the new tourist industry. These Dongjing associations, included on the 
Chinese National Cultural Heritage list today, consider themselves Taoists, and 
perform traditional Chinese ritual music. From among their wide repertoire, I shall 
present in detail the textual corpuses of „Ten Offerings” and „Bao’enjing” that are 
performed during rituals of filial piety.
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a hagyományos KÍnai szÍnház És a Kulturális 
identitás

réVésZ ágota, tudományos munkatárs, Dahlem Humanities Center Freie 
Universität Berlin, agota.revesz@fu-berlin.de

Az utóbbi években a „going global” stratégia részeként a hagyományos kínai 
színház is új szerepet kapott a kínai kultúrdiplomáciában. Érdemes hát megvizs-
gálni, mi is rejlik az egyszerűsítő „kínai opera” (vagy még sarkosabban „pekingi 
opera”) márkanév mögött. Az előadás azt járja körül, milyen állapotban van és 
milyen gondokkal küzd jelenleg a hagyományos kínai színház, hogyan tagozó-
dik be a nemzeti örökségvédelem intézményrendszerébe, és milyen elvárások 
fogalmazódnak meg iránta politikai és társadalmi szinten. Élénk kutatómunka 
folyik Kínában, feltárandó a különböző helyi színházformák történeti fejlődését 
és egymásra hatását, és a hagyományos színház megjelent mint kulturális identi-
tásteremtő tényező. Ez nem meglepő, hiszen történetei az alapvető helyi ill. nem-
zeti narratívák, színészete pedig rendkívüli technikai tudást igényel. Ugyanakkor 
a színház utánpótlása egyre szűkül, közönsége lemorzsolódik, és nagyon kevés 
az innovatív alkotó. A kultúra fellendítésére szánt komoly központi pénzek el-
sősorban reprezentatív tereket hoznak létre, és felülről jövő kezdeményezéseket 
valósítanak meg. A súlyos válságban lévő művészeti ág körül mégis kialakult egy 
diskurzus, amely segít újrafogalmazni a kulturális identitást.

traditional Chinese theatre and Cultural 
identity

ágota réVésZ, postdoctoral researcher, Dahlem Humanities Center Freie 
Universität Berlin, agota.revesz@fu-berlin.de

As part of the „going global” strategy traditional Chinese theatre has received a 
new role in Chinese cultural diplomacy during the past few years. What is behind 
the simplistic „Chinese opera” (or even narrower „Beijing opera”) brand name is 
worth taking a look. The presentation will analyse the current state and problems 
of traditional Chinese theatre, its position in heritage protection institutions 
and the expectations it should meet in the political and social arenas. There is 
abundant research in China on local theatre forms and their interactions, and 
traditional theatre has become one of the forces to create cultural identity. This 
is hardly surprising, since its stories are some of the major local or national 
narratives, while its acting requires technical virtuosity. On the other hand it 
faces several problems: a narrowing pool for the new generation of actors, an 
aging and decreasing audience and the lack of innovation. The central budget 
supports top-down initiatives and the building of new, representative venues. Yet 
in spite of the crisis in this art form, a discourse has developed around it, which 
proves beneficial to the redefinition of cultural identity.
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17:00–18:00

Aprópénzre váltva

dzsingisz modern ÖrÖKÖsei – a mongol 
identitásKeresÉs És a hagyomány PiaCosÍtása

sZilágyi Zsolt, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi 
Intézet, szilagyi.zsolt@btk.mta.hu

Mongólia az elmúlt két és fél évtizedben korábban nem látott ütemben alakítot-
ta át kormányzati rendszerét, gazdasági életét és ez a folyamat rendkívül gyors 
társadalmi átalakulást is generált. Azonban a rendszerváltás utáni Mongólia sem 
kerülhette el a poszt-szovjet korszakban más országokra is jellemző identitásvál-
ságot, melyre olyan válaszokat adott, melyek egyes elemivel máshol is találkozha-
tunk, mások viszont jellemzően mongol sajátosságok. A mongol nemzeti identitás 
rekonstrukciója során a politikai elit is egyre gyakrabban tekintette hivatkozási 
alapnak a hagyományos nomád kultúrát, de az új gazdasági környezetben kiépü-
lő vállalkozások is szívesen nyúltak ehhez az eszközhöz, ha új márka építésébe 
kezdtek. Manapság a gazdasági életben egy új „brand” bevezetésekor a történeti, 
kulturális hagyomány megjelenítése a minőség bizonyítékaként használt eszköz. 
Ugyanakkor a kormányzati retorika is szívesen használja a történeti, kultúrtör-
téneti hivatkozásokat még akkor is, ha ezek valós alapja nem bizonyított. Az elő-
adás ezekre szeretne néhány példát felvillantani. 

modern suCCessors oF genghis Khan – searCh For 
mongolian identity, and the marKetization oF 

traditions

zsolt szilágyi, senior research fellow, Institute of Ethnology, Research Centre 
for the Humanities, HAS, szilagyi.zsolt@btk.mta.hu

In the last two and a half decade Mongolia changed own political and economic 
system very quickly, and this process caused a significant social transformation, 
as well. However, after the political transition Mongolia could not avoid an 
identity crisis which was also typical in other countries in the post-soviet period. 
Some elements of this problem can be found in other countries but others are 
typically Mongolian specialities. During the reconstruction of Mongolian identity 
the political elite often refers to the nomadic traditions and traditional Mongol 
culture, but the new economic enterprises are also usually use these tools when 
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introducing a new brand. Nowadays it is considered as a quality mark in the 
commercial and service sector. At the same time, the government is referring to 
the historical and cultural traditions, even if they are based on not proven facts. 
This lecture would like to present some examples of these.

NEMZETI KULTÚRA VAGY KULTURÁLIS EXPORT? HARCI 
MŰVÉSZETEK A MODERN JAPÁN ÁLLAMBAN

sZabó baláZs, egyetemi docens, ELTE BTK Japán Tanszék, 
klapanc@gmail.com

A japán harci művészetek a 2. világháborúig a japán nemzeti identitás fontos 
szimbólumaként, a katonai felkészültség eszközeként voltak kezelve – ebben a 
minőségükben a vereség után rövid időre betiltásra is kerültek. A háború utá-
ni demokratikus Japánban ez a kulturális hagyomány csak lassan talált magára, 
saját átalakulása révén igyekezett megfelelni a modern kor támasztotta igények-
nek, hogy azután a hatvanas évektől kezdve komoly nemzetközi karriert futva be 
az egész világon népszerűvé váljanak. Nem túlzás azt állítani, hogy a hetvenes-
nyolcvanas években ezek a művészetek voltak Japán legismertebb kulturális ex-
portcikkei. Ez egyfelől további változásokhoz, a nemzeti jelleg elhalványulásához 
vezetett, másfelől, egyfajta ellenhatásként kiváltotta a modernizálódás kritikáját, 
a hagyományokhoz való visszatérés vágyát is Az előadás arra keresi a választ, 
milyen fő tényezők befolyásolták e művészetek fejlődését, miként hatottak azok 
mind a háború előtti, mind utáni megítélésükre, mi volt a kulcsa nemzetközi 
népszerűségüknek – felvetve azt is, hogy milyen jövő vár ezekre a művészetekre 
a 21. század világában?”

NATIONAL CULTURE OR CULTURAL EXPORT? MARTIAL 
arts in the modern JaPanese state

baláZs sZabó, assistant Professor, Eötvös Loránd University, Faculty of 
Humanities, Department of Japanese Studies, klapanc@gmail.com

Japanese martial arts served as an important symbol of national identity and 
tools for developing military preparedness – not surprisingly these arts were 
banned for a while after the war. This unique cultural phenomenon recovered 
slowly in the democratic Japan of the postwar period, underwent enormous 
changes to meet the requirements of the modern era, and, from the 1960s 
Japanese martial arts became immensely popular in the rest of the world. It can 
be rightly said that in the 1970s and 80s these arts were the most well known 
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items of Japanese cultural export internationally. This led to further changes, 
fading of their national character, on the other hand, as a counter-reaction it 
caused some critique concerning modernization, prompting the will to return to 
traditions. The lecture searches the answer to the question that what elements 
effected the development of these arts, how they formed judgements before and 
after the war, what were the key factors in their international popularity – also 
touching the question that what future awaits these arts in the 21st century?”

A JÓGA ÚTJA A SZÚTRÁKTÓL A GUINESS-REKORDIG

sZiVáK Júlia, tudományos segédmunkatárs, PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia 
Kutatócsoport, szivak.julia@gmail.com 

Annak ellenére, hogy India egyelőre még nem tud olyan mértékben részt venni 
a világpolitikai és világgazdasági folyamatok irányításában, mint amennyire ezt 
demográfiai mutatói és önmagával szemben támasztott elvárásai indokolnák, az 
kétségbevonhatatlan, hogy India a széles körben vonzó indiai kultúra segítségé-
vel remekül kihasználja a „soft power” alkalmazásában rejlő lehetőségeket. 

Az Indiát és az indiai kultúrát világszerte ismertté és vonzóvá tevő számos 
ilyen elem közül talán legnépszerűbb a jóga, mely az ősi ind filozófiai rendszerből 
gyökeres változásokon átesve ma hatalmas követőtáborral rendelkező, szerteága-
zó, világméretű üzletággá nőtte ki magát, melyet lehet egészségügyi, spirituális 
vagy fitneszcélokkal űzni. Az indiai kormányzat is felismerte az országimázs épí-
tése szempontjából a jógában rejlő lehetőségeket, és 2014 decemberében az ENSZ 
Közgyűlése elé terjesztette a Nemzetközi Jóganap koncepcióját, amely elfogadása 
után először 2015 júniusában került megrendezésre a világ számos országában. 

Előadásomban a jóga világhódító útjának és az indiai országimázs-építésben 
betöltött szerepének rövid áttekintésére fogok törekedni.
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the Journey oF yoga From sutras to the guiness 
booK oF reCords

Júlia sZiVáK, junior Research Fellow, Research Group for Modern East Asia, 
Pázmány Péter Catholic University, szivak.julia@gmail.com

Despite the fact that India has not achieved the role in global politics and economy 
it has envisaged for itself based on its demographical strength and aspirations, 
it is beyond doubt that India can be considered a country making the most of its 
soft power potential.  

One of the most attractive features of India and Indian culture is yoga, which 
has developed from an ancient system of philosophy into a thriving industry, with 
a global following pursuing it for a variety of reasons including health, spiritual or 
fitness goals. The government of India has also recognized the potential benefits 
of yoga with regards to building a positive image of India and in 2014 suggested 
in the United Nations that an International Yoga Day should be recognized. The 
First International Yoga Day was held in June 2015 in many countries around 
the world.

In my presentation I will talk about the victorious journey of yoga towards 
global popularity and its role in the construction of Indian soft power.
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17:00–18:20

Megújítva megőrizni

MODERNIZÁCIÓ TRADÍCIÓVAL – A JAPÁN PÉLDA

FarKas ildiKó, egyetemi docens, KRE BTK Japanológia Tanszék, 
farkas.ildiko@kre.hu

Japánban a kokugaku („hazai/nemzeti tudományok”) irányzata olyan művelődés-
történeti jelenség volt a 18. században és a 19. század elején a világtól még mindig 
elzártan élő Japánban, amelynek hatása nemcsak az eszme-, hanem a politikatör-
ténetben is kiemelkedő jelentőséggel bír. Átalakította az akkori kulturális életet: 
a japán nyelv, irodalom, történelem, mitológia kutatásával, tanulmányozásával és 
előtérbe állításával megszüntette a több mint egy évezredes kínai kulturális hege-
móniát, és az elkövetkező évszázadokra meghatározta a japán nemzeti identitást és 
ideológiát. Ezzel az örökséggel később, a 19. század második felétől nyugatosodó, 
modernizálódó Japán meg tudta formálni sajátos japán identitását, mind Ázsiához 
(amitől ekkor elszakadni szándékozott), mind a Nyugathoz (amelyhez pedig csat-
lakozni kívánt) viszonyítva. A Meidzsi-kori tudósok a kokugaku által kidolgozott 
koncepciókból (sintó, császárközpontú állam, a nemzeti egység fogalma, a japán 
eredetmítosz, konfuciánus etika stb.) építkezhettek egy modern nemzetállam és 
nacionalizmus kialakításához, amely tehát nem egyszerűen csak a nyugati modell 
Japánra való alkalmazása volt, hanem a japán kulturális hagyomány beépítése a 
megváltozott viszonyok közé. Mindezzel egy nem nyugati típusú modernizáci-
ót valósítottak meg, amely feltételezhetően más kelet-ázsiai országok számára is 
mintát jelentett a későbbiekben. 

modernisation With tradition – the Case 
oF JaPan

ildiKó FarKas, associate professor, Department of Japanese Studies, Károli 
Gáspár University of the Reformed Church, farkas.ildiko@kre.hu

Japanese modernization – or the foundation for it – had started before the 
Westerners arrived in Japan (1853) and had influence on its development. 
The nation and state building process of the modernization of the Meiji period 
(1868–1912) followed the Western model, but the basement (Japanese cultural 
traditions) on which it was built had been made in the Edo period (1600–1868). 
The kokugaku of the Edo period (in the still closed country) can be seen as a 
key factor of defining Japanese cultural (and national) identity in the 18th and 
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early 19th century, before the arrival of the Western powers. Kokugaku focused 
on Japanese classics, on exploring, studying and reviving (or even inventing) 
ancient Japanese language, literature, myths, history and also political ideology. 
“Japanese culture” as such was distinguished from Chinese (and all other) 
cultures, “Japanese identity” was thus defined. Meiji scholars used kokugaku 
conceptions of Japan to construct a modern state and nationalism that was 
not simply derived from Western models, but was built on Japanese cultural 
tradition. This way, Japan created the “non-Western way of modernization”, 
which presumably provided a pattern for other East Asian countries to follow 
(“Asian capitalism”).

BHUTÁN – HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS MODERNIZÁLÁS

tótH erZsébet, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Kínai Tanszék, 
toth.erzsebet@btk.elte.hu

Bhután: alkotmányos monarchia a Himalája keleti bércein – területe kb. 40 000 
km2, lakossága kb. 700 000 fő, GDP-je alapján a 113–116. országként szerepel a 
listákon. Ha ezeket az adatokat vesszük figyelembe, Bhután nyilvánvalóan nem 
tartozik a világ vezető nagyhatalmai közé, nem nevezhető a világgazdaság és -po-
litika fontos szereplőjének sem. Ami miatt azonban mégis figyelmet érdemel, az 
Dzsigme Szingje Vangcsuk (’Jigs-med Seng-ge Dbang-phyug, uralk. 1972–2006) 
tudatos törekvése arra, hogy a hagyományos kultúra megőrzése mellett moder-
nizálja országát. A világszerte általánosan elfogadott GDP-mérőszám helyett 
bevezette a „bruttó nemzeti boldogság” (gross national happiness – GNH) fo-
galmát, amelynek alapját kezdetben négy terület képezte: fenntartható fejlődés, 
környezetvédelem, a kultúra megőrzése, felelős kormányzás, ezt később kilenc 
összetevőre bővítették: életszínvonal, természeti környezet, oktatás, egészség, 
kulturális sokszínűség, közösségi élet, lelki egyensúly, időbeosztás, hatékony 
kormányzás. A király 2006-ban átadta a hatalmat legidősebb fiának, Dzsigme 
Kheszar Namgyel Vangcsuknak (’Jigs-med Ge-sar Rnam-rgyal Dbang-phyug), 
aki folytatja a kettős célkitűzés megvalósítását.

bhutan – PreserVation oF traditional Culture 
and modernisation

erZsébet tótH, assistant professor, Department of Chinese Studies, Eötvös 
Loránd University, Faculty of Humanities, toth.erzsebet@btk.elte.hu

Bhutan – a constitutional monarchy on the eastern peaks of the Himalaya 
range with an area of ca. 40 000 km2, and a population of ca. 700 000. On 
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the basis of GDP, the country appears 113th–116th in the different country lists. 
Considering these data, Bhutan evidently does not belong to the great powers of 
the world, neither can it be regarded a prominent participant in world economy 
or politics. Nevertheless Bhutan does deserve attention, and the reason for 
this is the determined endeavour of King Jigme Singye Wangchuk (’Jigs-med 
Seng-ge Dbang-phyug, reigned 1972–2006) to both modernise his country and 
preserve its traditional culture. Discarding the commonly accepted GDP index, 
he introduced the concept of “gross national happiness” (GNH) which was 
first based on four fields: sustainable development, environmental protection, 
preservation of traditional culture, responsible governing, and later was widened 
to include nine components: standard of living, natural environment, education, 
health, cultural diversity, social life, emotional balance, organising time, efficient 
governing. In 2006 the king handed over power to his eldest son, Jigme Khesar 
Namgyel Wangchuk (’Jigs-med Ge-sar Rnam-rgyal Dbang-phyug) who has been 
carrying on realising this double project. 

„smart PoWer” a JaPán Jogrendszerben 
(a nemzetalKotás És a nemzetKÖzi KaPCsolatoK 

TERÉN): AZ ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI MÓDOK

VadásZ FruZsina, nemzetközi kapcsolatok szakértő, 
fruzsina.vadasz@gmail.com

Az ősi, illetve hagyományos japán társadalmat a Meiji-restauráció időszakáig, il-
letve a japán gazdasági élet struktúráját a II. világháború végéig a hagyományos 
japán családok rendszere, az „ie”-rendszer (家) határozta meg, nemzetformáló 
tényezőként ezt lehet a legjelentősebb faktornak tekinteni a társadalmi ténye-
zők közül. A jelenlegi Japán társadalmi-normatív problémái többek között abból 
az értékrendbeli összeütközésből erednek, amit a nyugati típusú jogrend, illetve 
családi struktúra bevezetése és a hagyományos japán családi, társadalmi szokás-
jog közötti ellentétek eredményeznek.

Az említett összeütközésnek az áthidalására jött létre a japán családjogi eljá-
rásjogban a „conciliation-first” jogelv, amelynek jogalapjául az 1939-ben beikta-
tott Személyes ügyek békéltetésének törvénye (Jinji chōtei hō) szolgál. A hagyo-
mányos japán szokásjogra is, illetve a mai modern eljárásjogra is az alternatív vi-
tarendezési módok gyakori használata volt jellemző, illetve jellemző a mai napig, 
amely a japán társadalom olyan kultúrkincsének számít, ami mintául szolgál, 
illetve szolgált a nyugati típusú jogrendszerek számára is.

A jelen előadás témája a japán családügy, illetve az azt befolyásoló, azt meg-
határozó családi eljárásjogi „conciliation-first” alapelv. Az előadás során bemu-
tatásra kerülnek a japán nemzet hagyományai közé tartozó, különlegesen japán 
alternatív vitarendezési módok, mindemellett megvitatásra kerül az is, hogy a 
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japán alternatív vitarendezési módok mennyiben tudnak pozitív mintául szolgál-
ni más országok (jellemzően nyugati) jogrendjében, mennyiben tudnak (pozitív) 
hatást kifejteni a nemzetközi kapcsolatok terén.

„smart PoWer” in the JaPanese legal system 
(in the Field oF nation-building and 

international relations): the methods oF 
alternatiVe disPute resolutions

FruZsina VadásZ, international relations expert, fruzsina.vadasz@gmail.com

The ancient or traditional Japanese society had been affected by the traditional 
Japanese family system, the “ie”-system (家) until the Meiji Restoration, but the 
structure of the economic life had been also affected by this system until the end 
of the World War II. It can be considered as one of the most significant nation-
building factors among other important factors of the society. The social-normative 
problems of nowadays’ Japan, among others, are coming from the value-collision 
between the introduced Western style legal order or family-structure, and the 
traditional Japanese customary law of the families and society.

For the solution or bridging of the mentioned collision has been created the 
“conciliation-first” principle in Japanese procedural law of family matters, the 
Personal Conciliation Act (Jinji Chōtei Hō) of 1939 serving as the legal basis. 
Traditional Japanese customary law, or today’s modern procedural law has been 
characterized by the frequent usage of the alternative dispute resolution methods 
that belong to the cultural heritage of Japanese society, and that has served as a 
model for the Western-style legal systems, too.

The topic of this presentation is Japanese family affairs and the “conciliation-
first” principle of the procedural law that affects or defines the above-mentioned 
family affairs. The special Japanese alternative dispute resolution methods that 
belong to the customs of the Japanese nation are going to be introduced during 
the presentation, but it will be also discussed how the Japanese alternative dispute 
resolution methods can serve as a model for other (principally Western-style) 
countries’ legal order, how they can affect international relations (positively). 
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a JaPán Császári Család mai szerePe

umemura yuko, egyetemi adjunktus, ELTE, Bölcsészettudományi Kar, 
Japán Tanszék, umemura.yuko@btk.elte.hu

A japán császárság intézménye egyedülálló a világon – a kezdetek óta ugyanaz 
az egy dinasztia uralkodik, amely így a történelem egyik legrégebbi folyamato-
san uralkodó családja. A második világháborút követően azonban szerepköre je-
lentősen megváltozott. Ennek ellenére a császár a mai globalizálódott világban 
az ország államfőjeként továbbra is jelentős hatást gyakorol, mint szimbólum. 
A jelenlegi szerepének általános ismertetése mellett szeretném megvizsgálni az 
utóbbi idők változásait, illetve hogy miként fogadja ezeket a lakosság, továbbá 
a hagyományok átörökítése és megőrzése révén felmerülő kérdéseket és problé-
mákat.

role oF the JaPanese imPerial Family 
in Present times

umemura yuko, assistant professor, assistant professor, Eötvös Loránd 
University, Faculty of Humanities, Department of Japanese Studies, 
umemura.yuko@btk.elte.hu

The Japanese Imperial Institution is unique in history, as the same single family 
has been ruling continuously from its inception to present day, thus making it 
the oldest dynasty in the world. The Second World War can be considered as 
a turning point after which dramatic changes took place regarding its role and 
function. However, in our globalized times the Emperor still exerts enormous 
influence as ruling sovereign and symbol of the country. In this paper, besides 
giving a general outline of its present role, I’d like to examine the recent changes 
of the Imperial Institution and how it affected the public. I’d also like to take 
a look into the pending questions and issues considering the inheritance of 
traditions.
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Plenáris ÜlÉs – rÉgi hagyományoK ÚJ arCai
angol nyelven!

Plenary session: neW FaCes oF old traditions
in english!

helyszín/Venue: Kodály terem
elnök/Chair: gergely salát

9:00–9:10 Opening remarks: gergely salát

9:10–9:30 sándor Kusai: The latest migration of Confucius and the deep streams 
of contemporary Chinese political civilization

9:30-9:50 Judit hidasi: Japan’s quest for identity in the context of globalization

9:50–10:10 s. shobha Kiran: The power of ‘Good Luck’ & ‘Bad Luck’ superstitions 
on economic development in India 

10:10–10:30 ágnes birtalan: Shamanism in the service of politics –
Mongolian and Korean examples from the 20th and 21st centuries on the 
„invented tradition” model

10:30–10:45 discussion

10:45–11:05 Coffe break

KÍnai álom – KÍnai állam
helyszín: Kodály terem
elnök: birtalan ágnes

Üzlet És hagyomány
helyszín: i. em. 15/1.
elnök: hidasi Judit 

11:05–11:25 Juhász Ottó: Kína – Hagyomány, 
modernizáció, identitás

bánhidi Ferenc: A hagyomá-
nyos üzleti kultúra hatása a kínai 
modernizációra Wu Xiaobo kuta-
tásai alapján.

11:25–11:45 Krajczár gyula: A kínai állami 
hagyomány, mint a legitimitás és a 
hatékonyság egyik forrása

Vihar Judit: A Gendzsi mono-
gatari tükröződései a japán tár-
sadalmi, politikai és gazdasági 
életben

11:45–12:05 muszka Katalin: Felemelkedési 
alternatívák – Kínai politikai 
fejlődési modellek

simon szabina: A japán média 
– A politikai döntéshozatalt befo-
lyásoló hírügynökségek és újságok

12:05–12:20 Vita Vita

12:20–13:30 ebédszünet
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ÉPÍtÉs alatt
helyszín: Kodály terem
elnök: szilágyi zsolt

KaPCsolatoK KultÚráJa
helyszín: i. em. 15/1.
elnök: Kusai sándor

13:30–13:50 Papp melinda „Hagyomány” mint 
konstrukció és ideológia. A „hagyo-
mány”  politikai és gazdasági sze-
repe Japán modern történelmében 
(1868–2016)

Wang Qiuping: A kulturális és 
oktatási cserekapcsolatok szerepei 
a kínai–magyar viszonyban

13:50–14:10 Sárközi Ildikó Gyöngyvér: A 
történelem árnyéka. Történelemről 
és identitásról a sibék példáján

breuer-zehevi ádám dániel: 
Hogyan kell egy nyelvet 
„globalizálni”, avagy egy lingua 
franca megteremtése

14:10–14:30 ramachandra byrappa: A nem-
zeti és a népi kultúra külön útjai 
Indiában.  Nyílnak-e százszorszépek 
a kaktusz árnyékában?

Lukács József: Nemzettudat és 
regionális kultúraépítés az ASEAN 
közösségnél

14:30–14:50 Klemensits Péter: A fegyveres 
erők nemzetépítésben betöltött 
speciális szerepe a Fülöp-szigeteken 
a történelmi tapasztalatok tükrében

Kuragane Kei: „Feltalált” 
koreaiak az „elképzelt” japán 
közösségben

14:50–15:05 Vita Vita

15:05–15:25 Kávészünet

 
hatalom És hagyomány
helyszín: Kodály terem
elnök: szilágyi zsolt

 (TÚL)ÉLŐ TRADÍCIÓ
helyszín: i. em. 15/1.
elnök: szivák Júlia

15:25–15:45 Csoma Mózes: A Koreai-félsziget 
két államának viszonya Kogurjó és 
Silla örökségéhez

Csibra zsuzsanna: A modern 
kínai líra klasszikus alapjai

15:45–16:05 Juhos anna: Hindu nacionalista 
nemzetépítés és növekvő hatalmi 
ambíciók

bagi Judit: Őskultusz a 
Délnyugati Selyemút mentén

16:05–16:25 szakáli máté: A hagyomány 
reneszánsza az indonéz politikában

révész ágota: A hagyományos 
kínai színház és a kulturális 
identitás

16:25–16:40 Vita Vita

16:40–17:00 Kávészünet
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APRÓPÉNZRE VÁLTVA
helyszín: Kodály terem
elnök: salát gergely

MEGÚJÍTVA MEGŐRIZNI
helyszín: i. em. 15/1.
elnök: szakáli máté

17:00–17:20  szilágyi zsolt: Dzsingisz modern 
örökösei. A mongol identitáskeresés 
és a hagyomány piacosítása

Farkas Ildikó: Modernizáció 
tradícióval – a japán példa

17:20–17:40 Szabó Balázs: Nemzeti kultúra 
vagy kulturális export? Harci művé-
szetek a modern japán államban

Tóth Erzsébet: Bhután – 
hagyományőrzés és modernizálás

17:40–18:00 szivák Júlia: Jóga: szútráktól a 
Guiness-rekordig

Vadász Fruzsina: „Smart 
Power” a japán jogrendszerben 
(a nemzetalkotás és a nemzetközi 
kapcsolatok terén): az alternatív 
vitarendezési módok

18:00–18:20 umeura yuko: A japán császári 
család mai szerepe

18:20–18:35 Vita Vita

18:45–21:00 Vacsora
Helyszín: XO Bistro


