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Beszámoló a X. Magyar Politikai Földrajzi Konferenciáról 

 
(Budapest, 2016. október 20-21.) 

 
 

A konferenciasorozatot két évtizeddel ezelőtt indította útjára Prof. Dr. TÓTH József, a 
Pécsi Tudományegyetem néhai rektora és Dr. habil. PAP Norbert, aki azóta is a rendezvény 
szervezőbizottságának elnöke. Történetét tekintve 1998 ősze óta minden második év október-
novemberében került megrendezésre, és egy aktuális téma köré szerveződik. A 2016-ban jubiláló 
rendezvény központi témája „Az iszlám és Közép-Európa” és annak geopolitikai összefüggései 
voltak. Ennek aktualitását a tágabb térségünket az iszlám világ felől érő hatások, míg történeti 
perspektívában az iszlám vallás hazai törvényi emancipációjának 100. évfordulója adta. 

A rendezvény elsődleges célja volt, hogy lehetőséget adjon a politikai földrajz és a 
kapcsolódó diszciplínák közötti diskurzusra, megvitassa az iszlám és Közép-Európa kapcsolatait, 
annak politikai földrajzi, geopolitikai meghatározottságaival és következményeivel együtt. 
Közép-Európa kulturális sokszínűsége nemcsak kuriózumként, hanem sajátos geopolitikai 
faktorként is értékelhető, melybe régi-új elemként egyre erőteljesebben kapcsolódik be az iszlám, 
mint vallás, mint kultúra, mint geopolitikai realitás és mint a hétköznapokat is befolyásoló 
tényező. A konferencia középpontjában ennek a régi-új helyzetnek a politikai földrajzi elemzése 
állt. 

 
Az első napon Pap Norbert ünnepi megnyitóbeszéde után John O'LOUGHLIN, a Colorado-

Boulder Egyetem (USA) Földrajz Tanszékének professzora mutatta be a nemzetközi migráció és 
az Egyesült Államok kapcsolatát. Előadásában kitért Trump elnökjelölt (azóta a megválasztott, 
még be nem iktatott elnök) elhibázott politikájára, amelyben a mexikói, valamint a muszlim 
bevándorlókat teszi bűnbakká a társadalmi konfliktusok tekintetében. Ezzel szemben sokkal 
kisebb számban érkeznek mexikóiak és muszlimok, mint indiai és kínai bevándorlók. A 
professzor rögzítette, hogy a mexikóiakkal szembeni félelemkeltés azért sem indokolt, mert a 
2009-2014 közötti időszakban több mexikói hagyta el az Egyesült Államokat, mint ahányan 
érkeztek. Előadásában kitért az Egyesült Államokba érkező menekültek számára, ami nem 
haladhatja meg az évi 85 000 főt (amit az elnök határoz meg évente), a bevándorlók száma pedig 
a 675 ezer főt (de ebbe nem számítják bele az Egyesült Államokban állampolgársággal 
rendelkezők gyermekeit, szüleit). A professzor bemutatta, hogy a lakosság 73%-a továbbra is 
támogatja a bevándorlási politikát és ebben a jobb- és baloldal között is alig kimutatható eltérés 
van. Véleménye szerint a periodikusan megjelenő nacionalizmus (waves of “nativism”) 
csillapodik az érkezők sikeres integrációjával. Száz évvel ezelőtt a zsidókkal, írekkel szembeni 
gyűlölet megszűnését is ennek a sikeres integrációnak tudhatjuk be és ennek a pozitív tapasztalat 
megismétlésének reményében tekintenek a muszlim, vagy mexikói bevándorlók befogadására is. 

 
Második előadóként Maria PARADISO mutatta be Olaszország migrációs helyzetét, 

terepszemlék és személyes tapasztalatok alapján. Az országban élő közel 1,5 milliós muszlim 
kisebbség jelentős részben Marokkóból illetve Albániából származik. A digitális televíziók 
adásait követve erős kapcsolatban állnak az anyaországukkal és a propagandával (pl. Al Jazeera). 
Emellett az Egyesült Államokhoz hasonlóan Indiából érkeznek még muszlimok elsősorban az 
egyetemi városokba. Kiemelte, hogy a nehézségek ellenére fontos az egymás hagyományainak, 
kultúrájának tisztelete. 

 
A második nap Vladimir STRELETSKY, az Orosz Tudományos Akadémia Gazdaság- és 

Társadalomföldrajz osztálya elnökének plenáris előadásával kezdődött, amelyben betekintést 
nyerhettünk Oroszország etnikai-vallási és kulturális sokszínűségébe. Az iszlám kisebbség 
földrajzilag az Észak-Kaukázus és a Volga-Urál régióban (tatárok és baskírok) van jelen.  
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A plenáris előadásokat HÓVÁRI János zárta Köztes-Európát bemutató történeti földrajzi 
előadásával, amelyben kitért a Visegrádi Négyek fontos szerepére, mind az Európai Unióban, 
valamint a Törökországgal, Oroszországgal és az arab világgal való kapcsolatrendszer 
tekintetében is. 

 
A plenáris előadásokat követően több szekcióban folytatódott a munka. Az előadások 

történeti földrajzi, geopolitikai, választásföldrajzi témakörökben folytak (Délkelet-Európa, 
Balkán, Nyugat-Balkán muszlim kisebbségei, Migrációs kihívások és válaszok címekkel). A 
kétnapos konferencián a plenáris előadásokon kívül, több mint 50 előadás hangzott el. Az 
előadók maguk is számos érvet és ellenérvet sorakoztattak fel a migrációs problémákkal 
kapcsolatban. A veszélyek és a lehetőségek bemutatását vita követte, ami sok esetben, a 
szünetekben is folytatódott. 

 
Nehéz összefoglalni a konferencia végső tanulságait, mert sokféle tapasztalat és vélemény 

hangzott el a migráció pozitív és negatív hatásait tekintve egyaránt. Talán a legfontosabb, hogy a 
jövőben egymás szokásainak és kultúrájának a megismerése és tisztelete elengedhetetlenül fontos 
lesz. Az Egyesült Államok korlátozott, de befogadó politikáját alapul véve Európának is limitált 
formában, de normál mederbe kellene terelni bevándorlást, úgy, hogy a nagyobb társadalmi 
feszültségeket is elkerülje. 

 
 

Bertus Zoltán, Szeged 
  


