
 
 
 

« L’Avenir est notre affaire »  
 

« Citoyenneté active, écologie et fédéralisme, actualité des 
idées de Denis de Rougemont »  

 

 
 

 

« A Jövő a mi ügyünk »  
 

« Aktív állampolgárság, ökológia és föderalizmus, Denis de 
Rougemont írásának aktualitása » 
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Programme 
 

9h Ouverture du colloque 
 

- Dr. Vilmos Bárdosi, Directeur du Département d’Études 
Françaises de l'Université ELTE 

- Dr. Tamás Dezső, Doyen de la faculté des lettres de 
l’Université ELTE 

- S.E. M. Jean-François Paroz, Ambassadeur de Suisse 
- Monsieur François Laquièze, Directeur de l’Institut français 
- Mme Katalin Novák, Déléguée spéciale du Ministre des 

affaires étrangères pour les questions de la Francophonie  
    
9h30 Première séance; modérateur: Guy Turchany 
 

Dialogues de l'immédiat après-guerre, dialogues avec 
l'histoire  
par Bruno Ackermann 
 
De la menace totalitaire à l’espérance fédéraliste 
par Eva Szénási 
 
Débat 

 
10h45 Pause café 
 
11h15 Deuxième séance; modérateur: Guy Turchany 
 

Denis de Rougemont, penseur original de la Fédération 
européenne 
par François Saint-Ouen 
 
"L'Union fédérale européenne est notre affaire" 
par Dusan Sidjanski 
 
Débat 

 
12h30 Déjeuner 
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13h30 Troisième séance; modérateur: Zoltán Bécsi  
 

Denis de Rougemont, une exigence spirituelle pour notre 
avenir  
par Simon Charbonneau 
 
«L’avenir est notre affaire» en Hongrie dans le 21

e
 siècle  

par Guy Turchany 
 
Débat 

 
14h45 Pause café 
 
15h Quatrième séance; modérateur: Zoltán Bécsi  
 

Dialogue des cultures: l’éducation, la culture et le dialogue 
par Nicolas Stenger 
 
Le dialogue des cultures au quotidien à travers la diversité 
des peuples et des ethnies dans le bassin des Carpates 
par Éva Martonyi 
    
Débat 

 
16h30 Cinquième séance; modérateur: François Saint-Ouen 
    

La poétique du paysage dans « Le paysan du Danube » de 
Denis de Rougemont 
par Krisztina Horváth 
   
Les spécificités du fédéralisme de l’Autriche – Hongrie 
par Zoltán Bécsi 
 
Débat 

 
17h30 Témoignage de Dusan Sidjanski,  

épilogue des modérateurs et clôture 
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Program 
 

9:00 A konferencia megnyitója  
 

- Dr. Bárdosi Vilmos, az ELTE Francia Tanszékének 
vezetője  

- Dr. Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja  
- Őexc. Jean-François Paroz, svájci nagykövet  
- François Laquièze, a Francia Intézet igazgatója  
- Novák Katalin, a Külügyminisztérium frankofón ügyekért 

felelős biztosa  
 
9.30 Első rész, moderátor: Guy Turchany  
 

A háború utáni párbeszédek, párbeszédek a történelemmel.  
Bruno Ackermann előadása  
 
A totalitarizmus fenyegetésétől a föderalizmus reményéig.  
Szénási Éva előadása  
 
Vita  
 

10:45 Kávészünet  
 
11:15 Második rész, moderátor: Guy Turchany  

 
Denis de Rougemont, az Európai Föderáció eredeti 
gondolkodója  
François Saint-Ouen előadása  
 
« Az európai szövetségi unió a mi ügyünk »  
Dusan Sidjanski előadása  
 
Vita  
 

12:30 Ebéd  



 Colloque sur Denis de Rougemont 2013 
 

 
 5 

 
13:30 Harmadik rész, moderátor: Bécsi Zoltán 
 

Denis de Rougemont, a jövőnkhöz szükséges szellemiség.  
Simon Charbonneau előadása  
 
« A jövő a mi ügyünk » Magyarországon a 21. században  
Guy Turchany előadása  
 
Vita  
 

14:45 Kávészünet  
 
15:00 Negyedik rész, moderátor: Bécsi Zoltán  
 

Kultúrák közötti párbeszéd: oktatás, kultúra és párbeszéd  
Nicolas Stenger előadása  
 
A népek és etnikumok közötti különbségeket átívelő kultúrák 
közötti párbeszéd a Kárpát-medencében  
 
Martonyi Éva előadása  
 
Vita  
 

16:15 Ötödik rész, moderátor: François Saint-Ouen  
 

A táj poétikája Denis de Rougemont „Le paysan du Danube ” 
című művében  
Horváth Krisztina előadása  
 
Az osztrák-magyar föderalizmus sajátosságai  
Bécsi Zoltán előadása  
 
Vita  
 

17:30  Dusan Sidjanski beszámolója,  
a moderátorok összefoglalója és záróbeszéde  
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L'AVENIR EST NOTRE AFFAIRE Denis de Rougemont 
(éditions Stock – 1977) 

 
CRISE DE L'AVENIR 
Quand les grandes villes déjà ne sont plus gouvernables, quand 
on ne peut plus y trouver ni solitude féconde ni vraie communauté, 
et l'on nous dit pourtant qu'avant la fin du siècle quatre cinquièmes 
des hommes s'y seront entassés ; quand nos richesses 
s'accroissent aux dépens de la Terre, de ses sols, de ses eaux, de 
son air, Terre qui peut-être un jour assez prochain refusera de 
nourrir l'humanité qui l'exploite et qui l'empoisonne ; Terre si belle 
encore vue de l'espace, bleue, verte et blanche dans le noir 
éternel ; en ce moment de mise en crise majeure de l'espèce 
humaine par elle-même, pour la première fois dans l'Histoire, 
l'homme se voit contraint de choisir librement son avenir et celui 
de l'espèce, et il s'y voit contraint du seul fait qu'il en a, pour la 
première fois, la liberté, donc la responsabilité.  

 
Il se voit contraint de choisir, parce que ne pas choisir serait 
s'abandonner aux "impératifs" du désastre dont l'Occident 
industriel est en train d'agencer les mécanismes ; et de choisir 
librement, c'est-à-dire délibérément, après mûre réflexion, en 
connaissance de causes et surtout de fin désirées, non pas à tout 
hasard et puis on verra bien... et non plus en se fondant sur les 
nécessités alléguées par la prévision économique. Car le hasard, 
ici, ne serait que l'alibi du refus d'être responsable, tout comme il 
va de ces "nécessités" que l'homme invente quand il ne veut plus 
assumer sa liberté. Si nous ne choisissons pas librement notre 
avenir, il n'y aura plus d'avenir humain au-delà du cataclysme 
inévitable que les rares survivants ne raconteront pas, faute de 
public : fin du récit des civilisations, fin de l'Histoire.  

 
Si nous choisissons bien, au nom de finalités qui ne seront plus 
uniquement matérielles, mais affectives et spirituelles d'abord, 
c'est une nouvelle naissance, un autre avenir qui peut s'ouvrir à la  
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A JÖVŐ A MI ÜGYÜNK, Denis de Rougemont  
(Stock kiadók – 1977)  

 
A JÖVŐ VÁLSÁGA 
Amikor a nagyvárosok már irányíthatatlanná válnak, amikor már 
nem termékeny a magány és nem találunk igazi közösségeket, és 
azt mondják, hogy a század vége előtt az emberiség négyötöde 
zsúfolt körülmények között fog élni ; amikor a gazdaság a föld, a 
talaj, a vizek és a levegő kárára növekedik, és a Föld - az a szép 
Földgolyó, ami a világűrből olyan csodálatosnak látszik, kék, zöld 
és fehér az örök feketeségből nézve - egy napon, nem is olyan 
távoli jövőben, már nem tudja táplálni az őt csak kihasználó és 
mérgező emberiséget ; amikor az emberi faj saját magának okoz 
válsághelyzetet, először a történelem során, az ember kénytelen 
lesz belátni, hogy a szabadság egyben nagy felelősség is, 
döntenie kell saját maga és az emberiség jövője felől.  
 
Az embernek választania és döntenie kell! Ha ezt nem teszi meg, 
akkor átadja magát a katasztrófa « kényszereinek », aminek a 
mechanizmusait az iparosodott Nyugat építgeti. Szabadon kell 
dönteni, vagyis tudatosan, érett gondolkodással, ismerve a 
következményeket, és a kívánt végeredményt, nem 
hagyatkozhatunk a véletlenre, és nem alapozhatunk csak a 
gazdasági előrejelzések szerinti szükségletekre. A véletlen csak 
alibi lenne arra, hogy elhárítsuk a felelősséget, mint ahogy ezek a 
« szükségletek » is csak a felelős, szabad döntés alól való kibúvót 
szolgálják. Az összeomlás elkerülhetetlen, ha nem szabadon és 
felelősen választjuk meg az irányt, nem lesz jövője az 
emberiségnek. A ritka túlélők nem fognak mesélni, mert nem lesz 
kinek: akkor vége a civilizációk fejezetének, vége az emberiség 
történetének.  
 
Ha jól választunk, a cél nem csak az anyagiakban fogalmazódik 
meg, hanem elsősorban érzelmi, lelki dolgokban, akkor az a  
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personne dans de nouvelles communautés : commencement de 
l'histoire des vrais désirs de l'homme dans toutes les dimensions 
de sa réalité - de son devenir ! Tout est possible encore et même 
plus que jamais. Tout est possible, mais il faut choisir. 
 
CHOISIR NOTRE AVENIR  
Nous voici au seuil de l'ère électronique : celle des relations 
humaines devenues indépendantes des liens au sol et des 
définitions territoriales. Aujourd'hui, c'est le succès même de l'effort 
civilisateur de l'Occident qui nous force à choisir notre avenir, et 
par-là, nous met en demeure de formuler et de vouloir une 
politique de l'homme et de l'humanité. C'est notre folle croissance 
qui affame le tiers monde et cause les pénuries qui viennent. C'est 
l'excès même de nos triomphes matériels, non leur insuffisance, 
qui nous a jetés dans la crise.  

 
L'état de crise est déclaré toutes les fois que les contradictions de 
fait entre deux ensembles de réalités ou entre deux finalités 
valables en soi mais hostiles, deviennent pratiquement 
insupportables, ou sont ressenties comme telles et nous obligent à 
choisir : soit sacrifier l'un des deux termes (mais c'est rarement 
possible sans entraîner la destruction de l'autre) ; soit le 
subordonner, poser une hiérarchie, instituer un ordre de priorités, 
donc définir une politique. Jusqu'aux débuts du XXe siècle, les 
crises étaient localisées dans une région ou un secteur, une 
nation, au pire un continent, et pouvaient être localement 
dénouées. Mais l'état de crise où est entrée l'humanité 
contemporaine est proprement universel, en ce sens que chaque 
crise locale en déclenche d'autres qui tendent à l'aggraver, à tel 
point qu'un système se constitue, dans lequel chaque facteur de 
trouble en nourrit plusieurs autres qui le lui rendent bien ; jusqu'à 
tant que leur cercle vicieux s'étende aux dimensions mêmes de la 
Terre. 
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egyén számára egy újjászületést eredményez, egy másfajta jövőt 
egy új közösségben: az ember igazi vágyainak története kezdődik 
el, a valóság teljes dimenziójában – a megvalósulás története ! 
Még minden lehetséges, sőt jobban, mint valaha. Minden 
lehetséges, de választani, dönteni kell!  
 
MI HATÁROZZUK MEG A JÖVŐNKET  
Az elektronika és informatika világában az emberi kapcsolatok 
függetlenedtek a területi behatároltságtól. Ma már elmondhatjuk, 
hogy a technikai fejlődés sikere (és annak káros hatásai) az, ami 
szükségessé teszi, hogy gondoljunk a jövőnket, és ez által arra 
figyelmeztet, hogy igazán emberközpontú humánpolitikát 
alakítsunk ki. A meggondolatlan növekedés, felhalmozás 
eredménye, hogy a világ másik részén éhezés és nyomor 
tapasztalható. A feleslegből (túltermelésből, túlfogyasztásból) 
adódik a mi materiális diadalunk, nem a hiány az, ami válságba 
taszít.  
 
A válság állapota nyilvánvalóvá tette, hogy a két valóság vagy két 
érvényes, de egymással ellentétes finalitás közti ellentmondások 
elviselhetetlenné váltak. Ha úgy érzékeljük őket, amilyenek, akkor 
választásra kényszerülünk : vagy feláldozzuk az egyiket (ami csak 
ritkán lehetséges anélkül, hogy a másikat le ne rombolnánk); vagy 
hierarchiát állítunk fel, prioritási sorrendet alakítunk ki, vagyis 
meghatározunk egy fajta politikát. A 20. század elejéig a válság 
egy adott régióra vagy szektorra, nemzetre, legrosszabb esetben 
egy kontinensre volt érvényes, és lokálisan megoldható volt. A mai 
válság, az egész emberiséget érinti, univerzális jellegű, minden 
helyi válság egy másikat idéz elő, ami pedig még súlyosbítja az 
elsőt. Mindez olyan szinten játszódik le, amiben minden zavaró 
tényező számos másikat táplál ; addig, amíg az ördögi kör ki nem 
terjed az egész földre. 
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RÉSUMÉS DES EXPOSÉS 
 
 
Dialogue de l’immédiat après-guerre, dialogue avec l’histoire 

Bruno Ackermann 
 

Jamais dans l’histoire, en ce milieu du XX
e
 siècle, la défaite de la 

pensée n’avait été aussi profonde, et les débats qui en surgirent 
douloureux. Quelle place occupe Denis de Rougemont dans cette 
réflexion sur des fondements de la civilisation humaine, quelles 
réponses et quelles valeurs son œuvre offre-t-elle aux idéologies 
simplificatrices qui déferlèrent sur l’Europe ? Son œuvre témoigne 
d’un questionnement éclairé et lucide sur le temps présent, elle est 
un dialogue ininterrompu avec l’Histoire, en forgeant une nouvelle 
mesure humaine, seule capable d’orienter l’homme vers la 
construction d’un monde où responsabilité et liberté se conjuguent 
dans un même élan. 
 
Attitude personnaliste par excellence, orientée vers le service du 
bien commun et citoyen, aventure autant que devoir de la 
personne pour lutter contre les démissions de l’individu et des 
masses, ses écrits sont promesse d’avenir, qui permettent à 
l’homme de baigner son regard « aux étendues de pureté ardente 
et dure, du bleu du ciel au cœur du jour ». 
 
 

De la menace totalitaire à l’espérance fédéraliste 
Éva Szénási 

 
Après son retour en Europe, Denis de Rougemont deviendra un 
des intervenants aux Premières Rencontres Internationales à 
Genève en septembre 1946, où participe parmi d’autres illustres 
penseurs le philosophe hongrois, Georges Lukács.  
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AZ ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
 

Azonnali párbeszéd a háború után, párbeszéd a 
történelemmel  

Bruno Ackermann 
 

A XX század közepén, a gondolat kudarca, valamint az ebből 
fakadó fájdalmas viták még soha nem süllyedtek ennyire mélyre a 
történelem során. Milyen helyet foglal el Denis de Rougemont az 
emberi civilizáció alapjaival kapcsolatos gondolkodásban ? Milyen 
választ ad és milyen értékeket képvisel az Európán végigsöprő 
leegyszerűsített ideológiákkal kapcsolatban ? Rougemont műve a 
jelenről tájékozottan és világosan tanúskodik, folyamatos 
dialógusban marad a Történelemmel, kialakítva egy új emberi 
mércét, mely egyedül képes elvezetni az embert egy olyan világ 
felé, ahol a felelősségtudat és a szabadság egyforma lendülettel 
kapcsolódik össze.  
 
Igazi perszonalista magatartás, a közjó és az állampolgár 
szolgálatára irányulva, kaland, és egyben az egyén kötelessége 
az, hogy harcoljon a tömegek és az egyén lemondása ellen. Írásai 
a jövő ígérete, ami megengedi az embernek azt, hogy tekintetét a 
«  lelkes és kemény tisztaságban, az ég kékjétől a nap szívéig 
terjedve » fürössze.  
 
 

A totalitarizmus fenyegetésétől a föderalizmus reményéig 
Szénási Éva 

 
Európába való visszatérését követően Denis de Rougemont egyik 
szervezője és előadója lesz az európai szellemről szóló első genfi 
Nemzetközi Találkozónak 1946-ban, ahol számos neves 
gondolkodó között részt vesz a magyar filozófus, Lukács György 
is.  
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Dans le cadre de ce colloque, je me propose de présenter les 
points de vue de ces deux grands intellectuels sur la situation de 
l’Europe et sur son avenir. Bien qu’ils établissent un diagnostic sur 
plus d’un point similaire sur l’état d’après-guerre du vieux 
continent, les thérapies proposées par eux diffèrent 
considérablement l’une de l’autre. Tous les deux se battent pour 
une nouvelle Europe, mais le personnalisme et le fédéralisme de 
Rougemont, deux pierres fondamentales de sa philosophie, dont 
les germes sont déjà bien ancrés dans sa pensée politique, le 
conduisent au renoncement à tout idée hégémonique et l’amènent 
à une solution originale de la construction européenne basée sur 
les régions, où « l’homme pourra se sentir de nouveau libre, parce 
que responsable ». 
 

 
Denis de Rougemont, penseur original de la Fédération 

Européenne  
François Saint-Ouen 

 
Souvent, on conçoit l’idée de Fédération à partir de celle de l’Etat. 
Ainsi, une Fédération ne serait rien de plus qu’une sorte d’Etat, 
l’Etat fédéral dans lequel les compétences sont réparties 
verticalement. Denis de Rougemont ne part pas de l’Etat pour 
concevoir la Fédération, mais du citoyen. Il veut créer des 
«espaces de participation civique » qui peu à peu s’agrègent 
librement dans des communautés plus larges allant jusqu’à 
l’échelle de l’Europe, dans un mouvement partant d’en bas. C’est 
ainsi que, là où certains conçoivent la Fédération essentiellement 
sous l’angle de la politique et des institutions, Denis de Rougemont 
fera toute sa place à la culture, à l’éducation, au civisme, à la 
société civile.  
 
Son approche du fédéralisme est philosophique voire même 
métaphysique d’un côté, avec toute une réflexion sur la Personne 
et le devenir de l’Homme, sur la culture européenne à la fois une 
et diverse, sur le rapport à la science et la technique,  
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E konferencia keretében e két közismert intellektuel Európa 
helyzetére és jövőjére vonatkozó elképzelését kívánom bemutatni. 
Noha számos ponton hasonló diagnózist állítanak fel az öreg 
kontinens háború utáni állapotáról, mégis az általuk javasolt 
terápia jelentősen eltér egymástól. Mindketten egy új Európáért 
küzdenek, de Rougemont perszonalizmusa és föderalizmusa, 
filozófiájának e két alapköve, melynek csírái már korábban 
beágyazódtak elméletébe, minden hegemón gondolat 
elutasításához és a régiókon alapuló európai építés eredeti 
megoldásához vezetik, melyben „az ember ismét szabadnak fogja 
érezni magát, mert felelős”. 
 

 
Denis de Rougemont, a föderális Európa eredeti gondolkodója  

François Saint-Ouen 
 
A föderáció gondolatát gyakran az állam fogalmából eredeztetjük. 
Ezáltal egy föderáció nem több, mint egy fajta állam, vagyis egy 
föderális állam, amiben a feladatok vertikálisan oszlanak meg. 
Denis de Rougemont viszont nem az államból, hanem az 
állampolgárból indul ki, amikor föderációról beszél. Egy olyan 
« polgári teret » akar létrehozni, ami egy alulról építkező 
mozgalomként lassan, szabadon beolvad a nagyobb 
közösségekbe, eljutva az Európai szintre. Így ott, ahol egyesek a 
Föderációt elsősorban a politika és intézmények tükrében látják, 
Denis de Rougemont a kultúra, az oktatás, az állampolgárság és a 
polgári társadalomban látja.  
 
Az Egyénről és az ember jövőjéről, az egyfelől egy, másfelől 
sokoldalú európai kultúráról, a technika és a tudomány 
viszonyáról, a természetről és a környezetvédelemről alkotott 
elképzelései miatt a föderalizmussal kapcsolatos megközelítése 
filozófiai, sőt metafizikai jellegű. Másrészt viszont új és konkrét, 
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à la nature et à l’environnement. Mais d’un autre côté, elle a 
également le souci de voir apparaître des phénomènes nouveaux 
et très concrets, souvent peu mis en valeur, comme les régions et 
les régions transfrontalières dont il fera de véritables laboratoires 
du civisme européen. 
 
 

 L’Union fédérale européenne est notre affaire  
Professeur Dusan Sidjanski  

 
Dès son retour en Europe des Etats-Unis en 1944/45, Denis de 
Rougemont présente ses idées sur la culture européenne à la fois 
commune et diversifiée. C’est sur la culture qu’il fonde le 
fédéralisme européen en s’inspirant de l’expérience suisse. Dès 
1947, au Congrès de Montreux, il définit les principes du 
fédéralisme qu’il reprendra au Congrès de la Haye en 1948. 
Désormais une des missions principales du Centre sera la 
diffusion de la Fédération européenne par le Courrier fédéraliste.  
 
La Fédération européenne est la finalité qu’il partage avec Jean 
Monnet. Leur différence : le rôle des régions et leurs stratégies. 
Pour Denis de Rougemont l’acte fondateur devait être immédiat, 
alors que pour Jean Monnet il s’agit d’une intégration secteur 
après secteur qui, au final, devrait aboutir à la Fédération 
européenne. Aujourd’hui la stratégie de Jean Monnet est arrivée à 
ses limites ; de surcroît la crise a mis à nu la monnaie unique 
restée orpheline d’un souverain européen. La Zone euro, le 
«noyau fédérateur », est confrontée au dilemme : créer une 
Fédération à 17 ou sacrifier l’euro et le projet européen. Ma 
proposition se décline en deux phases : assurer le fonctionnement 
de la Zone euro selon la méthode communautaire prévue par le 
Traité de Lisbonne ; dessiner à grands traits une Fédération 
européenne à 17, ouverte à tous les membres de l’UE.  
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kevésbé közkedvelt jelenségeket is górcső alá vesz, mint a régiók 
és a határokon átívelő területek. 

 
 

A Föderális Európai Unió a mi ügyünk  
Dusan Sidjanski professzor 

 
1944/45-ben, az Egyesült Államokból Európába visszatérve, Denis 
de Rougemont bemutatja az egyszerre közös és diverzifikált 
európai kultúrával kapcsolatos gondolatait. A svájci mintából 
kiindulva a kultúrára alapozza a föderális Európáról alkotott 
elképzeléseit. Már 1947-ben, a montreux-i kongresszuson 
meghatározza a föderalizmus alapelveit, melyeket újra bemutat az 
1948-as hágai kongresszuson. Ettől kezdve, a Központ egyik 
küldetése a « Courrier fédéraliste » (Föderalista Újság) által 
terjeszteni az egyesült Európa gondolatát.  
 
Jean Monet-vel osztja a föderális Európáról alkotott elképzeléseit, 
viszont a régiók szerepével és stratégiájával kapcsolatban eltérő a 
véleményük. Denis de Rougemont számára az alapító okirat 
létrehozása a legfontosabb, Jean Monet egy egymás utáni, 
szektorról szektorra való, integrációt képzel el, ami végezetül egy 
európai föderációvá alakul. Mára, Jean Monet stratégiája elérte a 
határt ; ráadásul a válság lecsupaszította az európai szuverenitás 
elárvult egységes fizetőeszközét. Az eurozóna, « az egyesítő 
mag » dilemmába került : létrehozni egy 17 tagú államszövetséget 
vagy feláldozni az eurót és az európai projektet. Előadásom két 
részből tevődik össze: az eurozóna működésének biztosítása a 
Lisszaboni Szerződés szerinti közösségi módszer szerint ; illetve 
nagyvonalakban felvázolni egy 17 tagú, uniós tagországok 
számára nyitott Európai Föderációt.  
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Denis de Rougemont, une exigence spirituelle pour notre 

avenir  
Simon Charbonneau  

 
Marquée par ses origines protestantes et l’expérience fédérale de 
son pays, l’œuvre de Denis de Rougemont reste profondément 
marquée par les évènements du XX

e
 siècle. Qu’il s’agisse des 

totalitarismes politiques ou des ravages écologiques provoqués 
par l’ubris technologique, en raison de son assise spirituelle, la 
pensée de Denis de Rougemont a su mettre le doigt sur « la part 
du diable » présente dans la modernité dont nous voyons 
aujourd’hui l’aboutissement sous forme de mutations violentes en 
ce début du XXI

e
 siècle.  

 
C’est pourquoi son œuvre s’inscrit dans le courant intellectuel des 
penseurs critiques de la modernité qui ont fait jusqu’à présent 
l’objet d’un ostracisme continu de la part du monde culturel 
occidental. A ce titre, malgré le fait qu’elle soit datée, son œuvre 
reste toujours actuelle et riche de perspectives pour ceux qui 
restent fidèles à une certaine conception de l’homme dans un 
monde menacé par diverses formes de chaos. 
 
 

« L’avenir est notre affaire » en Hongrie au 21ème siècle 
Guy Turchany  

 
En entrant dans l’Union européenne en mai 2004, la Hongrie a 
atteint ce qui était depuis 1990 l’objectif central et consensuel de 
sa politique étrangère. Mais pour autant connaît-elle l’histoire de 
l’idée européenne et ses objectifs ? Bientôt 10 ans après 
l’adhésion, connaît-t-elle la réponse au niveau sociétal ? C’est 
clairement, non. C’est pourquoi notre colloque et la traduction des 
écrits de Denis de Rougemont et surtout de « l’Avenir est notre 
affaire » prennent tout leur sens. 
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Denis de Rougemont, a jövőnk számára nélkülözhetetlen 

szellemiség 
Simon Charbonneau  

 
Protestáns múltja és országa föderális jellege meghatározták 
munkásságát, melyre a 20. század eseményei rányomták 
bélyegüket. Legyen szó akár politikai önkényuralomról vagy a 
modern városiasodás által előidézett ökológiai pusztításról.  Denis 
de Rougemont mert « az ördöggel játszani ». Ennek a végét, most, 
a 21. század elején láthatjuk erőszakos változások formájában.  
 
Munkásságával Rougemont beírta magát a modern világ kritikus 
gondolkodói közé, pedig a nyugat sokáig száműzte őt. 
Kilátásokban gazdag gondolatai még mindig aktuálisak, azok 
számára, akik hűek egy bizonyos humán elképzeléshez egy 
zűrzavarok által fenyegetett világban.  
  

Denis de Rougemont gondolatainak jelentősége a 21. század 
magyar társadalma számára 

Guy Turchany 
 

Magyarország a 2004-es Európai Uniós csatlakozással elérte azt a 
célt, amelyet a 90es évek óta a magyar társadalom külpolitikai 
törekvéseinek középpontjába állított. Ideje feltenni a kérdést: 
ismeri-e a magyar társadalom az „európai egység gondolatának” 
kialakulását, történetét, az Európai Közösséget megalkotó filozófiai 
alapokat, a megbékélés és a közös jövő ideálját? Mai 
konferenciánk és Denis de Rougemont történelmi írásának „A jövő 
a mi ügyünk” magyar nyelvű megjelentetésének terve azt a célt 
szolgálja, hogy megújítsa, színesítse a magyar közgondolkodást, 
és segítsen egy emberközpontú (a személyre épülő) társadalom 
alapjainak lerakásában. 
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 Il est urgent pour l’avenir de la Hongrie et de toutes les 
Hongroises et tous les Hongrois, de passer d’un esprit égoïste et 
individualiste à la personne et de devenir à la fois libres et 
responsables. C’est le seul chemin de refonder une société 
nouvelle et prévenir les dégradations du patrimoine naturel et du 
patrimoine culturel des villes et des régions. Les maladies du bon 
sens, la délinquance, le gaspillage de l'énergie et surtout la 
pollution sous toutes ses formes...  
 
Le chemin pour y parvenir commence par l’éducation à la 
citoyenneté à tous les niveaux, familial, local, régional et la 
fédération des initiatives dans, comme le disait le Professeur 
Dusan Sidjanski « L'Union fédérale européenne et c’est notre 
affaire » et c’est également le projet que formulait Denis de 
Rougemont en écrivant, « Les petits pouvoirs fédérés sont seuls 
capables, en effet, de faire échec au grand Pouvoir sans se voir 
contraints de chausser ses bottes ni de relever ses fonctions 
usurpées..... »  
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Denis de Rougemont egy olyan Európa megteremtésén fáradozott, 
amely közös találkozó pontja: a föderalista gondolkodóknak, a 
perszonalistáknak, az elkötelezett, cselekvő értelmiségnek, akik 
valamennyien felelősséggel gondolkodnak a társadalom jövőjéről 
és tesznek is érte.  

A föderalizmus a perszonalizmus filozófiájának továbbfejlesztése, 
amely úgy befolyásolja az európai gondolkodást, hogy a figyelmet 
a konkrét valóságra irányítja. Számot vet az emberi 
cselekedetekkel, vagyis a valóság gyakorlati oldalával, tiszteli a 
„más”-ságot. Úgy tűnik, hogy a perszonalista filozófia ismét 
felfedezte az emberi személy középponti helyét, és mással nem 
helyettesíthető szerepét. A perszonalizmus alapvető törekvése 
tehát, hogy megőrizze az ember sokirányú kötődését, aki 
egyszerre lehet többféle, egymásra épülő közösség polgára, de 
családfő is, dolgozó, szindikalista vagy egy szakmai testület tagja, 
aki rendszeresen sportol, kulturálódik és valamely egyházi 
közösséghez is tartozhat. 

A különbözőség az egységben elvén alapulva a föderalizmus 
egyúttal egy módszer, a valóság egy megközelítési módja és a 
társadalmi szervezeteknek egy formája, egyúttal egy mély 
átalakulás, forradalom is. „Nálunk nem látok más utat egy új 
társadalom modelljének kialakítására, mint az európai 
föderalizmus vállalkozásának a régiók /és nem a nemzetállamok/ 
alapján történő megvalósítását: ennek célja nem a nemzeti 
össztermék növelése lenne, hanem a dinamikus egyensúly a 
három állandóan széthúzó tényező, az ember, a közösség és a 
természet között; valamint az egyének és a civil társadalom 
szabadsága, nem pedig a nemzetállami hatalom. Ha ez nem 
történik meg, a forradalom pusztán a szekták, a baloldali pietisták 
vagy a többé-kevésbé paranoiás intelligencia locsogása.” (L’avenir 
est notre affaire de Denis de Rougemont) 
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Dialogue des cultures : l’éducation, la culture et le dialogue 
Nicolas Stenger 

 
Au tournant des années 1950-1960, l’Europe occidentale, qui vient 
de franchir une étape importante sur la voie de l’intégration 
économique avec la mise en œuvre du Marché commun, connaît 
une profonde remise en question de son identité et de ses valeurs, 
amplement suscitée entre autres par les mouvements 
d’émancipation anticoloniale.  

 
Dans ce contexte prend forme chez Denis de Rougemont l’idée 
d’organiser un « dialogue des cultures », marqué notamment par 
la tenue de deux colloques internationaux à Genève en 1961 et à 
Bâle en 1964. En offrant des possibilités de rencontres entre des 
hommes de cultures différentes, en invitant chacun à définir et 
exposer ses valeurs respectives, en développant 
l’intercompréhension mutuelle, ce dialogue devait permettre de 
trouver des solutions ensemble et de rééquilibrer les termes d’un 
échange visiblement compromis par la supériorité technique des 
Occidentaux. Tout en rappelant le contexte d’émergence de cette 
entreprise au cœur des activités du Centre européen de la culture 
au début des années 1960, nous dégagerons les grands axes de 
réflexion de Denis de Rougemont sur ce thème, en les insérant 
dans les débats intellectuels de son époque.  

 
Le dialogue des cultures au quotidien à travers la diversité 

des peuples et des ethnies dans le bassin des Carpates 
Éva Martonyi  

 
En relisant aujourd’hui les œuvres de Denis de Rougemont on est 
frappé par leur  aspects double : d’un côté on constate leur 
extrême actualité allant de pair avec  l’exposition des thèmes ayant 
perdu leur importance dans le contexte économico-politique et 
même culturel de nos jours.  
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A kultúrák párbeszéde : oktatás, kultúra és párbeszéd 

Nicolas Stenger 
 

Az 1950-60-as évek táján Nyugat-Európa, amely a Közös Piac 
megvalósításával nagy lépést tett a gazdasági integráció felé, 
súlyos érték- és identitásválságba került,  melynek fő oka többek 
között a gyarmatok felszabadításáért folytatott mozgalmak  voltak.  

 
Ez a történelmi helyzet magyarázza, hogy  Denis Rougemont úgy 
döntött, kulturális párbeszédet létesít, melynek szellemében két 
nemzetközi konferenciát is szerveztek (Genf 1961, Bâle 1964). 
Azáltal, hogy a különböző kultrájú emberek számára lehetőség 
nyílik arra, hogy találkozhassanak egymással és képviselhessék a 
számukra fontos értékeket, és hogy törekvések indulnak az 
egymás kölcsönös megértése érdekében, a párbeszéden keresztül 
lehetőség nyílik a közös megoldásokra, az országok közti 
megfelelő egyensúly kialakítására, melyet eddig a nyugati világ 
technikai fölénye megakadályozott. Felidézve e vállalkozás 
létrejöttének körülményeit a ’60-as évek Európai Kulturális 
Központjának tevékenysége közepette, felvázoljuk Denis de 
Rougemont a témáról alkotott gondolatmenetének főbb vonalait 
korának szellemi vitái tükrében.  

 

A népek és etnikumok közötti különbségeket átívelő kultúrák 
közötti pábeszéd a Kárpát-medencében 

Martonyi Éva 
 
Újraolvasva Denis de Rougemont műveit meglepődünk kettős 
mivoltukon : egyfelől megállapíthatjuk, hogy művei ma is mennyire 
aktuálisak, másfelől olyan témákat is feldolgoz, amelyek 
gazdaság-politikai illetve kulturális szempontból mára elvesztették 
jelentőségüket.  
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Moi-même, étant avant tout spécialiste de l’histoire culturelle plus 
précisément  de l’histoire littéraire, et en plus limitée dans mes 
recherches à l’époque moderne et à une aire géographique 
passablement restreinte, notamment à l’Europe (sous entendu : 
l’Europe occidentale et médiane), mes remarques seront aussi 
limitées, par la force des choses, à certains aspects des sujets 
proposés par le colloque. C’est dans ce contexte (personnel) que 
j’évoquerai l’actualité des idées de Rougemont, par rapport à la 
culture, par rapport à l’inévitable dialogue qui doit remplacer la 
confrontation et, en plus,  par rapport à la diversité qui doit 
constituer nécessairement l’unité.  

 

On peut tout de même remarquer, que ces textes s’occupent 
surtout de la région de l’Europe occidentale, des grandes 
puissances du passé et ne consacrent que quelques remarques 
aux peuples vivant en dehors de leurs sphères d’intérêt. Ainsi, du 
point de vue du dialogue et de la diversité, les régions de l’Europe 
de l’Est et la notion géographique du bassin des Carpates 
n’apparaissent que sporadiquement dans les écrits choisis et 
réunis par Denis de Rougemont, du moins dans ce volume 
mentionné. 

 

Il est donc nécessaire, tout en nous inspirant des ses procédés et 
de ses suggestions, d’aller plus loin et continuer dans le sens 
indiqué par Denis de Rougemont notre recherche pour trouver des 
réponses aux questions d’actualité, et ceci dans ce cadre du 
dialogue, de l’identité et de la diversité. Ces mots clés n’ont rien 
perdu de leur actualité et nous nous en servirons dans le sens 
indiqué ci-dessus. 
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Jómagam elsősorban kultúrtörténettel, azon belül is 
irodalomtörténettel foglalkozom. Kutatásaimban a modern korra és 
egy nem túl nagy földrajzi területre, Európára szorítkozom (ezalatt 
Nyugat- és Közép-Európát értem), így hozzászólásom is a 
konferencia témájának mindössze néhány aspektusára fókuszál. E 
(személyes) kontextusban fogok Rougemont gondolatainak 
aktualitásáról beszélni: a kultúrára, a konfrontáció helyébe lépő 
nélkülözhetetlen párbeszédre, valamint az egység 
megteremtésére hivatott sokszínűségre vonatkozó gondolatainak 
aktualitásáról. Megállapíthatjuk, hogy ezek a szövegek elsősorban 
Nyugat-Európával, a régi nagyhatalmakkal foglalkoznak, és kevés 
figyelmet fordítanak azon népekre, amelyek kívül estek a nyugati 
érdekszférán. 
 
Így a párbeszédet és a sokszínűséget tekintve a kelet-európai 
régiók és a Kárpát-medence, mint földrajzi fogalom, csak elszórtan 
jelenik meg a Denis de Rougemont által írt, választott és az 
említett kötetben összegyűjtött művekben. 
 
Fontos tehát, hogy ezen a művekből és törekvésekből kiindulva 
folytassuk azt az utat, amelyet Denis de Rougemont kijelölt, és 
hogy tovább keressük a válaszokat a mai kor kérdéseire, mindezt 
a pérbeszéd, az identitás és a sokszínűség jegyében. Ezek a 
kulcsszavak semmit nem veszítettek aktualitásukból és munkánk 
során ezekre támaszkodunk. 
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La poétique du paysage dans Le paysan du Danube de Denis 
de Rougemont. 
Horváth Krisztina  

 
Gyergyai Albert, auteur du compte rendu paru en 1933 dans la 
revue Nyugat, salue en Denis de Rougemont le jeune écrivain, 
«idéologue » « qui ne voit pas dans l’écriture un métier, mais la 
forme directe de la vie et du combat, inspirée par la soif de l’action 
et par une profonde insatisfaction ». Il observe en outre que les 
lieux de ce curieux petit livre qui mêle, sur fond musical, l’essai au 
récit de voyage, le pamphlet à la poésie, le paysage au rêve et à la 
sociologie sont les jalons-tuteurs de ses idées et il voit dans «cette 
métaphysique des sentiments » la promesse d’une brillante 
carrière littéraire.  
 
Nous aimerions rappeler par notre contribution que Denis de 
Rougemont fut aussi un grand critique et un grand écrivain et que 
les concepts de ce texte « de jeunesse » préfigurent quelques 
préoccupations majeures de la critique littéraire du XXI

e
 siècle, de 

la géo-critique à l’étude très actuelle de la poétique du paysage 
européen.  
 
 

Les spécificités du fédéralisme de l’Autriche - Hongrie 
Zoltan Bécsi 

 
Dans son Paysan du Danube Rougemont parle de la « mutilation » 
du pays à Trianon et des différents peuples du royaume de 
Hongrie. Question toujours d’actualité. Cela nous introduit très bien 
à l’époque d’avant guerre (1914) et à la question du fédéralisme; 
grand thème de Rougemont et de son livre L’avenir est notre 
affaire.  
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A táj poétikája Denis de Rougemont „Le paysan du Danube” 
című művében 

Horváth Krisztina 
 
Gyergyai Albert, a Nyugat hasábjain 1933-ban megjelent 
recenziójában így ír az elsőkönyves Denis de Rougemont-ról: „a 
fiatal francia írók ama vonzó fajtájához számítható, amely az 
írásban nem kész mesterséget, hanem az életnek és a harcnak 
közvetlen formáját látja, amely akár tettvágyból, akár mélyebb 
elégedetlenségből habozás nélkül veti magát a legégetőbb 
problémák közé, s amelyet eszmei izzásáért és jobb szó híján 
talán ideológusnak nevezhetnénk”. Jó érzékkel állapítja meg a 
recenzens, hogy e kis útirajzfüzet zenés zűrzavarban elegyíti a 
műfajokat, „pamfletet s poézist, elméletet és úti élményt, tájképet, 
álmot, szociológiát” s hogy „az író utazgatásai csak karók, csak 
keretek, amelyekre ideáit s hangulatait futtatja fel, az érzelem 
metafizikáját Közép-Európa ürügyén.” Gyergyai „bízvást és 
rokonszenvvel” várja egy nagyratörő irodalmi tehetség 
kibontakozását. 
 
Előadásunkban arra szeretnénk emlékeztetni, hogy Denis de 
Rougemont jelentős író és kiváló irodalomkritikus is volt. E 
fiatalkori szövegében olyan gondolatokat lelhetünk fel, amelyek 
megelőlegezik mai irodalomkritikai kutatásaink, mint például az 
európai „tájpoétika” és a geokritika néhány kulcsfogalmát. 
 
 

Az osztrák-magyar föderalizmus sajátosságai 
Bécsi Zoltán 

 
Rougemont Dunai paraszt című írásában az ország trianoni 
megcsonkításáról valamint a Magyar Királyság különböző népeiről 
beszél. Ezek a kérdések ma sem vesztettek aktualitásukból. A 
téma bevezet minket a háború előtti időszakba (1914) és a 
föderalizmus kérdéskörébe, mely Rougemont és könyve, „A jövő a 
mi ügyünk” legfőbb témája. 
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L’intérêt de l’Autriche-Hongrie réside en ce qu’elle est une solution 
de nature fédéraliste qui cherche à incorporer la notion d’Etat-
nation en Transleithanie tout en maintenant le vieux concept 
dynastique en Cisleithanie, qui n’est pas une nation mais un 
empire, un patchwork de peuples enchevêtrés les uns dans les 
autres. C’est la Kaisertum Oesterreich. C’est donc bien l’Etat 
nation à la française (se croyant uniforme et monothéique) que 
nous voyons se confronter avec la « multination » autrichienne. Et 
pourtant ce dualisme était viable et pouvait même évoluer. 
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Az Osztrák-Magyar Monarchia érdekessége, hogy föderalista 
jellegű államberendezkedést kialakítva próbálja bevezetni 
Erdélyben a nemzetállam fogalmát, fenntartva ugyanakkor a régi 
dinasztikus hagyományt Ausztriában, amely nem nemzet, hanem 
birodalom, különböző nemzetek egyvelege melyek egymással 
keverednek. Ez az Osztrák Királyság. Így tehát a francia 
értelemben vett nemzetállam fogalma (mely magát egységesnek 
és egy etnikumúnak tartja) kerül szembe az osztrák 
soknemzetiségű állammal. És mindennek ellenére ez a dualizmus 
élet- és fejlődőképes volt. 
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CURRICULUM VITAE 
 
ACKERMANN Bruno 
 
Né en 1957 à Sydney. 
Etudes à l’Université de Lausanne et à Paris (Institut d’Etudes 
politiques, et séminaires à l’Ecole des hautes Etudes en Sciences 
sociales). A travaillé au Centre européen de la Culture à Genève, 
1985-1990. Docteur ès lettres de l’Université de Lausanne, 1995. 
 
Travaux sur l’histoire des intellectuels, l’histoire et la théorie des 
genres littéraires, la littérature romande (suisse française). Thèse 
de doctorat consacrée à l’engagement intellectuel de Denis de 
Rougemont et sa conception du Journal non intime. 
 
Aujourd’hui, professeur d’histoire dans un établissement 
secondaire supérieur près de Lausanne. 
 
 
BÉCSI Zoltán 
 
A suivi un cursus universitaire à Genève et Oxford avant de 
commencer une carrière de consultant et d’universitaire. Il a été 
membre de plusieurs think thanks internationaux, boursier du 
Fonds National Suisse et a soutenu sa thèse de doctorat en 
relations internationales (mention Histoire et Politique 
internationales) à l’Institut des Hautes Etudes Internationales et de 
l’Université de Genève en 2007. Il a été Professeur invité à 
l’Université de Pécs et au Geneva School of Diplomacy and 
International Relations, puis collaborateur scientifique et 
coordinateur de projet à l’Institut européen de l’Université de 
Genève. Ces domaines d’intérêt sont, entre autres : le fédéralisme; 
les pensées politiques; les minorités ethniques; le dialogue 
interculturel; la politique et l’histoire de l’Europe centrale et du sud-
est.  
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CURRICULUM VITAE 
 
ACKERMANN Bruno 
 
1957-ben született, Sidney-ben. 
Tanulmányait a Lausanne-i és a Párizsi egyetemeken (Politikai 
Tanulmányok Intézete, és Társadalomtudományok Magasiskolája) 
végezte.  1985-1990 között a Genfi Európai és Kulturális 
Központban dolgozott. A Lausanne-i Egyetemen szerzett bölcsész 
diplomát 1995-ben. 
 
Szakterülete az értelmiség, az irodalmi műfajok elméletének, és a 
svájci francia irodalom története. Doktori értekezését Denis de 
Rougemont szellemi elkötelezettségéről és a nem intim Napló 
elméletéről írta. 
 
Lausanne mellet egy középiskolában történelmet tanít. 
 
BÉCSI Zoltán 
 
Tanácsadó és egyetemi karrierje előtt a genfi és oxfordi 
egyetemeken végzett tanulmányokat. 
Számos nemzetközi « think thank » tagja, és a Svájci Nemzeti 
Alap ösztöndíjasa volt. Nemzetközi politikából és történelemből írta 
doktori értekezését a Nemzetközi Tanulmányok Magasiskolájában. 
A Pécsi Egyetem, valamint a Geneva School of Diplomacy and 
International Relations vendég előadója, a Genfi Egyetem Európa 
Intézetének tudományos munkatársa és projekt koordinátora volt. 
Szakterülete többek között  a föderalizmus, a politikai elméletek, a 
kissebségek kérdése, az interkulturális párbeszéd, a dél-kelet és 
közép-európai történelem és politika. 
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CHARBONNEAU Simon 
 
Juriste universitaire spécialisé en droit de l’environnement depuis 
1975 et engagé depuis cette date dans le mouvement associatif 
environnemental. Actuellement à la retraite depuis 2005 il sert de 
conseiller juridique aux associations qui mènent un combat pour la 
défense de la nature.  
 
Participe au mouvement de réflexion sur la décroissance à travers 
diverses publications et conférences. 
 
 
HORVÁTH Krisztina  
 
Elle enseigne à l'Université ELTE à Budapest, au département des 
lettres, à l'Institut romanistique, chaire de français, depuis 1989. 
Ses domaines de recherche sont : la théorie littéraire, la littérature 
comparée, les lettres, la poésie narrative et la littérature au Moyen 
Âge, les écrivains et philosophes français du XX

e
 siècle. La 

nouvelle histoire littéraire française parue en Hongrie.  
 
Bibliographie : 
Elle est co-auteur de L'histoire de la littérature Française, parue 
aux éditions ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011. 
 
MARTONYI Éva 
 
est actuellement professeur émérite au Département de Français 
de l’Université Catholique Pázmány Péter de Budapest. Après 
avoir obtenu son diplôme d’enseignant de littératures française, 
allemande et hongroise, elle a enseigné à plusieurs universités en 
Hongrie et en France, à Strasbourg et à Lille. Son champ d'intérêt 
comprend la littérature française du XIX

e
 et du XX

e
 siècles, les 

littérature francophones et les relations culturelles et littéraires 
franco hongroises.  
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CHARBONNEAU Simon 
 
Egyetemi jogász, 1975 óta környezetvédelmi joggal foglalkozik és 
a környezetvédelmi mozgalmak tagja. 2005 óta nyugdíjas, és a 
természetvédelmi szövetségek jogi tanácsadójaként 
tevékenykedik. 
 
Számos konferencián vett részt és publikál a nemnövekedés 
mozgalmáról. 
 
HORVÁTH Krisztina  
 
Egyetemi docens, az ELTE Bölcsészettudományi kar, Francia 
Nyelvi és Irodalmi Tanszékén oktat 1989 óta. Kutatási területei az 
irodalomelmélet, az összehasonlító irodalom, 
bölcsészettudományok, az elbeszélő költészet és a középkori 
irodalom, valamint a XX. századi francia írók és filozófusok.  
 
Bibliográfia : társszerzője a Francia irodalom története (ELTE 
Eötvös kiadó, 2011) című írásnak. 
 
 
MARTONYI Éva 
 
Professor emeritus a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia 
Tanszékén. A magyar, francia és német irodalomtanári diplomája 
után több magyar és francia (Strasbourg, Lille) egyetemen tanított. 
A 19. és 20. századi francia irodalom, a frankofón irodalom, 
valamint a magyar-francia irodalmi és kulturális kapcsolatok 
szakértője. 
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Publications dans le domaine du colloque :  
 
Le fédéralisme culturel en Europe Centre-Orientale = Les 
Fédéralismes. Actes du colloque tenu à Lille, Villeneuve d’Asq, 
Presses universitaires du Septentrion, 1996, pp. 151-160. 
 
Denis de Rougemont et la Hongrie = Hungarian Studies (Budapest 
(13) 1998/99, I. pp. 67-76. 
 
Denis de Rougemont és Magyarország = A kultúraközösség 
dilemmái, Interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. 
születésnapjának megünneplésére, Szeged, JATE, 1999, pp. 189-
202.  
 
 
SAINT-OUEN François  
 
est Secrétaire général du Centre Européen de la Culture, 
Secrétaire général de la Fondation Denis de Rougemont pour 
l’Europe, Chargé de cours à l’Institut Européen de l’Université de 
Genève. Il s’est spécialisé dans l’étude du fédéralisme et de la 
construction européenne vue sous l’angle des collectivités locales 
et régionales, du développement durable, des pays en transition. Il 
accorde une grande importance aux phénomènes culturels.  
 
Parmi ses ouvrages : Les partis politiques et l’Europe (Paris, 
1990). Denis de Rougemont : introduction à sa vie et son œuvre 
(Genève, 1995). Les grandes figures de la construction 
européenne (Genève, 1997). Le fédéralisme (Lausanne, 2006), 
L’Avenir fédéraliste de l’Europe : du traité de Maastricht à celui de 
Lisbonne (Bruxelles, 2011). 
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Publikációi:  
 
Le fédéralisme culturel en Europe Centre-Orientale = Les 
Fédéralismes. Actes du colloque tenu à Lille, Villeneuve d’Asq, 
Presses universitaires du Septentrion, 1996, pp. 151-160. 
 
Denis de Rougemont et la Hongrie = Hungarian Studies (Budapest 
(13) 1998/99, I. pp. 67-76. 
 
Denis de Rougemont és Magyarország = A kultúraközösség 
dilemmái, Interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. 
születésnapjának megünneplésére, Szeged, JATE, 1999, pp. 189-
202.  
 
 
SAINT-OUEN François  
 
A Kulturális Európai Központ, valamint a Denis de Rougemont 
Európáért Alapítvány első titkára, a Genfi Egyetem Európa 
Intézetének előadója. Szakterülete a föderalizmus és az európai 
konstrukció kialakulása a regionális és helyi közösségek, a 
fenntarthatóság, és az átalakuló országok szemszögéből.  Nagy 
jelentőséget tulajdonít a kultúra szerepének. 
 
Publikációi: Les partis politiques et l’Europe (A politikai pártok és 
Európa) (Paris, 1990). Denis de Rougemont : introduction à sa vie 
et son œuvre (Genève, 1995) (Denis de Rougemont : bevezetés 
az életébe és munkásságába.) Les grandes figures de la 
construction européenne (Genève, 1997) (Európa nagy emberei.), 
Le fédéralisme (Lausanne, 2006) (A föderalizmus), L’Avenir 
fédéraliste de l’Europe : du traité de Maastricht à celui de Lisbonne 
(Bruxelles, 2011) Európa föderalista jövője : a Maastrichti 
egyezménytől a Lisszabonni egyezményig.  
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SIDJANSKI Dusan 
 
Professeur émérite à l’Université de Genève ; Président 
d’honneur du Centre européen de la culture ; Conseiller 
spécial du Président de la Commission européenne ; Membre 
du Conseil de la Fondation Latsis Internationale. 
 
Fondateur du Département de science politique à l'Université de 
Genève, Dusan Sidjanski est professeur émérite de la Faculté des 
sciences économiques et sociales et de l'Institut européen de 
l'Université de Genève. Il a été depuis 1956 proche 
collaborateur de Denis de Rougemont au Centre européen de 
la culture. Il est auteur d'ouvrages sur le fédéralisme et sur 
l'intégration régionale dont : 

 Fédéralisme amphictyonique, Eléments de système et 
tendance internationale, Paris et Lausanne, Pedone et 
Rouge & Cie, 1954-1956; 

 Dimensions européennes de la science politique, Paris, 
LGDJ, 1963; 

 L'Avenir fédéraliste de l'Europe, La Communauté 
européenne des origines au Traité de Maastricht, Paris, 
PUF, 1992, 1993; 

 The Federal Future of Europe, mise à jour publiée par The 
University of Michigan Press, Introductory note by Jacques 
Delors, Foreword by Harold K. Jacobson, Ann Arbor, 
2000 ; 

 L’approche fédérative de l’Union européenne ou la quête 
d’un fédéralisme européen inédit, Avant-propos de 
Jacques Delors, Notre Europe, 2001; 

 Le dialogue des cultures à l’aube du XXIe siècle. 
Hommage à Denis de Rougemont par José Manuel 
Barroso, (Direction en collaboration avec F. Saint-Ouen), 
Bruxelles, Bruylant, 2007; 

 Le Traité de Lisbonne sur la voie fédéraliste ?, L’Europe en 
formation, 2011, n

o
362, pp. 5-29. 

Pour plus de détails, consultez le site : www.dusan-sidjanski.eu 

http://www.dusan-sidjanski.eu/
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SIDJANSKI Dusan 
 
A Genfi Egyetem professor emeritusa; az Európai Kulturális 
Központ tiszteletbeli elnöke; az Európai Bizottság különleges 
tanácsadója ; a Latsis Internationale Alapítvány tanácstagja. 
A Genfi Egyetem Politikatudományok Tanszékének alapítója, 
professor emeritus a Genfi Egyetem Európa Intézetének 
Társadalmi és Gazdaságtudományi Karán.  
1956-tól Denis de Rougemont közeli munkatársa az Európai 
Kulturális Központban. Írásai a regionális integrációról, valamint 
a föderalizmusról: 

 Fédéralisme amphictyonique, Eléments de système et 
tendance internationale, Paris et Lausanne, Pedone et 
Rouge & Cie, 1954-1956; 

 Dimensions européennes de la science politique, Paris, 
LGDJ, 1963; 

 L'Avenir fédéraliste de l'Europe, La Communauté 
européenne des origines au Traité de Maastricht, Paris, 
PUF, 1992, 1993; 

 The Federal Future of Europe, mise à jour publiée par The 
University of Michigan Press, Introductory note by Jacques 
Delors, Foreword by Harold K. Jacobson, Ann Arbor, 
2000 ; 

 L’approche fédérative de l’Union européenne ou la quête 
d’un fédéralisme européen inédit, Avant-propos de 
Jacques Delors, Notre Europe, 2001; 

 Le dialogue des cultures à l’aube du XXIe siècle. 
Hommage à Denis de Rougemont par José Manuel 
Barroso, (Direction en collaboration avec F. Saint-Ouen), 
Bruxelles, Bruylant, 2007; 

 Le Traité de Lisbonne sur la voie fédéraliste ?, L’Europe en 
formation, 2011, n

o
362, pp. 5-29. 

Bővebb informácó elérhető a következő honlapon : www.dusan-
sidjanski.eu 
 

http://www.dusan-sidjanski.eu/
http://www.dusan-sidjanski.eu/
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STENGER Nicolas 
 
Docteur des lettres de l’Université de Genève et docteur en 
histoire de l’Université Paris VIII, Nicolas Stenger est actuellement 
chargé d’enseignement au Département d’histoire générale de 
l’Université de Genève. Il a soutenu en 2010 une thèse sur 
l’engagement européen de Denis de Rougemont, au croisement 
de l’histoire intellectuelle et de l’histoire de la construction 
européenne. Il est également titulaire du Master professionnel 
Édition de l’Université Paris XIII et a exercé dans différentes 
maisons parisiennes les fonctions de secrétaire d’édition et de 
metteur en page.  
 
 
SZÉNÁSI Éva 
 
est professeur au Département des Sciences Sociales Appliquées 
à l’Université de Szeged. Son domaine de recherche est l’histoire 
des idées politiques et de l’intégration européenne. Son dernier 
livre sur la construction européenne apparu en 2011. Elle dirige 
une collection intitulée Varietas Europaea chez l’Édition 
l’Harmattan-Hongrie.  
 
 
TURCHANY Guy 
 
est professeur et membre de l’école doctorale de l’Université Szent 
István à Gödöllő (Hongrie) en gestion des ressources écologiques. 
Chargé de cours de développement durable á l’Université de 
Pannonie, ancien professeur ou chargé de cours des Universités 
Nice Sophia Antipolis, Claude Bernard de Lyon et des Écoles 
Polytechniques Fédérales Suisses.  
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STENGER Nicolas 
 
A Genfi Egyetem bölcsészdoktora, a Paris VIII Egyetem 
történelemtudományok doktora, jelenleg a Genfi Egyetem 
Általános Történelem Tanszék előadója. 2010-ben védte meg a 
Denis de Rougemont európai elkötelezettsége az eszmetörténet 
és az Európai Unió kialakulásának története tükrében című 
értekezését. A Paris XIII Egyetem szakirányú mesterképzések 
rendes tanára. Számos párizsi könyvkiadónál töltött be titkári és 
szerkesztői funkciót.  
 
 
SZÉNÁSI Éva 
 
A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomtudományi 
Karának tanára. Kutatási területe az európai integráció és a 
politikai eszmetörténet. Legújjab könyve az európai egységről 
2011-ben jelent meg. A magyarországi l’Harmattan kiadó Varietas 
Europaea gyűjteményének vezetője. 
 
 
TURCHANY Guy 
 

Építész (École Nationale des Beaux-Arts, Paris), urbanista – 
területfejlesztő (ETHZ, Zürich) az „elviselhető fejlődés” fogalmának 
megalkotója. Többszörös Dr. h.c. Aktív résztvevője volt a Saint 
Germain-des-Pré intellektuális és kulturális körnek, 1963-tól az 
Európai Kulturális Központ tagja. 1983 óta működő Genfi 
Nemzetközi Együttműködési Klub egyik alapítója, később elnöke. 
1990-ben alapító tagja, majd 1993-ig oktatója a genfi Nemzetközi 
Környezetvédelmi Akadémiának. 1987 óta - többek között - a 
Nizzai, a Lyoni, az Atlantai, a Lausanne-i, a Veszprémi és a 
Gödöllői egyetemeken a területfejlesztés, környezeti menedzsment 
és a fenntartható fejlődés professzora. 
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De formation architecte-urbaniste, (Paris et Zurich) sa vie 
intellectuelle s’articule autour de trois axes, la liberté intellectuelle 
« en suivant mon chemin » quel que soit le prix, la foi en Dieu et 
en l’homme, et l’Europe des régions. Il s’est spécialisé dans l’étude 
de l’aménagement du territoire et de l’espace européen vus sous 
l’angle des collectivités locales et régionales, du développement 
durable, et de la gestion des ressources écologique à travers la 
systémique et la pensée complexe. Il est passionné de culture 
dans l’acception de Denis de Rougemont.  
 
 
Parmi ses ouvrages : Développement écologique des ports 
fluviaux (Zurich, 1991). L’influence de l’Agenda Local 21 sur 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme, (Lyon, 2002), Une 
approche holistique du développement durable. (Budapest, 2012). 
Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'urbanisme, l'aménagement 
du territoire, l'environnement, ou le développement durable.... Pour 
plus de détails, consultez le site www.prof-turchany.eu.  

http://www.prof-turchany.eu/
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2002-től az Université Internationale du Développement Durable, 
az ENSZ – UNESCO fenntartható fejlődés oktatásának évtizede - 
kezdeményezője, az UCBL (Lyon) professzora és elnökségének 
tagja. Számos cikk és tanulmány szerzője területfejlesztés, 
várostervezés, környezetvédelem és fenntartható fejlődés 
témakörben. Munkásságáról bővebb információ a www.prof-
turchany.eu honlapon található. 

Főbb publikációi: Développement écologique des ports fluviaux 
(Zurich, 1991), L’influence de l’Agenda Local 21 sur 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme, (Lyon, 2002), A 
fenntartható fejlődés holisztikus megközelítése - Une approche 
holistique du développement durable. (Budapest, 2012)  

http://www.prof-turchany.eu/
http://www.prof-turchany.eu/
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Impressum: 
 
 
Ce livret a été édité à l’occasion du colloque 
„L’avenir est notre affaire - Citoyenneté 
active, écologie et fédéralisme, actualité des 
idées de Denis de Rougemont” organisé le 
23 mai 2013 à l’Unisversiét des Etudes 
Scientifiques Eötvös Loránd, au 
Département Français à Budapest. 
 
Traduction des textes et impression: Institut 
Français de Budapest, Ambassade de 
Suisse à Budapest. 
 

 
A jelen füzet megjelent 2013, május 22.-én, 
mint kísérő-füzet „A jövő a mi ügyünk – aktív 
állampolgárság, ökológia és föderalizmus, 
Denis de Rougemont írásának aktualitása” 
című konferenciához, mely 2013, május 23.-
án került megrendezésre az ELTE BTK 
Francia tanszékén, Budapesten.  
 
Fordítás és nyomtatás: Francia Intézet 
Budapest és Svájci nagykövetség 
Budapesten.  


