
Michael Ignatieff, President and Rector 
Central European University 
Nador u. 9, 1051 
Budapest, Hungary 
  
Dear Rector, 
  
The recent modifications to the National Higher Education Act passed by the Hungarian 
Parliament on April 4, 2017, and signed into law by the President of Hungary on April 10, 
2017, have been a source of great dismay and concern for myself and the other members of the 
Executive Committee of the International Association of Patristic Studies. 
  
The Association was founded over fifty years ago to promote the study of Christian antiquity. It 
currently has over 900 members worldwide. Our members study all aspects of Christian antiquity, 
encompassing the cultural heritage of regions historically located around the Mediterranean, in 
Africa, and throughout Eastern, Central, and Western Europe. Among our members are 
professors of the Department of Medieval Studies of Central European University, alumni of the 
programs of that Department, and scholars from outside Hungary who have been associated with 
the Department as visitors from time to time. The current National Correspondent from 
Hungary for the Association is Professor Marianne Sághy, an Associate Professor in the 
Department. 
  
Since its founding, the Department of Medieval Studies, as a centre of study, has bridged the 
cultures of Eastern, Central, and Western Europe. As one can see from its faculty and its course 
offerings, the Department trains scholars not only in the study of Medieval Latin Christianity but 
also of Byzantine and Eastern Christianity, as well as in the study of the origins of those cultures 
in the diverse world of Late Antiquity. As a consequence, graduates of its programs have 
continued in further research or teaching positions in universities throughout Eastern, Central, 
and Western Europe. The Department has gained a reputation as a centre of the highest 
academic standards, something to which we can attest directly in our contact with graduates from 
the Department working in our own fields of research. This achievement is a credit to the quality 
and commitment of the scholarly community in Hungary devoted to the study of ancient and 
medieval Christianity, of which the Department of Medieval Studies at Central European 
University is a part. 
  
The legislation which has recently been enacted is, thus, not only an affront to the principles of 
unfettered academic scholarship and exchange. It is also undermines, tragically and needlessly, a 
significant Hungarian contribution to the study of the cultural legacy of ancient Christianity 
throughout Europe and, indeed, throughout the world. Therefore, on behalf of the Association 
and in support of Central European University we would urge the Hungarian government to 
revoke the legislative provisions which apply only to Central European University and are 
designed to prevent it from operating freely within Hungary. 
  
Yours very sincerely, 

 
Theodore de Bruyn 
President, International Association of Patristic Studies 
  
cc.: 
Éva Fodor, Pro-Rector, Social Sciences and Humanities, Central European University 
Zsolt Enyedi, Pro-Rector, Hungarian Affairs, Central European University 



Katalin Szende, Head, Department of Medieval Studies, Central European University 
Marianne Sághy, Hungarian National Correspondent for the International Association of Patristic 
Studies 
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A Nemzetközi Patrisztikai Társaság levele Michael Ignatieff-nek, a CEU Rektorának 

 

Michael Ignatieff, Elnök és Rektor 

Közép-Európai Egyetem 

Nádor u. 9. 

1051 Budapest, Magyarország 

 

Tisztelt Rektor Úr!  

 

A magyar felsőoktatási törvény nemrégiben bevezetett módosítása, amelyet a magyar Országgyűlés 

2017. április 10-én fogadott el, és amelyet Magyarország Elnöke 2017. április 10-én hagyott jóvá, 

mély döbbenettel és aggodalommal töltött el mind engem, mind a Nemzetközi Patrisztikai Társaság 

Végrehajtó Bizottságának többi tagját  

 

Társaságunk több mint ötven éve alakult a korakeresztény kor kutatásának előmozdítására. Jelenleg 

több mint 900 tagot számlál szerte a világban. Tagjaink a korakeresztény kort a legkülönfélébb 

szempontok szerint kutatják, ami magába foglalja a Földközi tenger medencéjét körülvevő területek, 

Afrika, Kelet-, Közép- és Nyugat-Európa kulturális örökségét. Tagjaink közé tartozik a Közép-Európai 

Egyetem Középkori Tanszékének több oktatója, a Tanszék programjainak végzett hallgatói, valamint 

olyan külföldi tudósok, akik vendégtanárként vettek részt időről időre a Tanszék munkájában. 

Társaságunk jelenlegi magyarországi képviselője Sághy Marianne, a Tanszék docense.  

 

A Középkori Tanszék alapításától fogva olyan kutatóközpontként működött, amely összeköti Kelet-, 

Közép-, és Nyugat-Európa kultúráit. Amint az jól látható a tanári kar profiljából és a tanszék 

tanrendjéből is, a Tanszék nemcsak a középkori latin kereszténység tudósait képezi, de a bizánci és 

keleti kereszténység kutatóit is, valamint olyanokat, akik e kultúrák eredetével foglalkoznak a késő-

ókor sokszínű világában. Ennek következményeképpen a Tanszék programját elvégzett diákok közül 

többen jelentős kutatói és oktatói állásokat töltenek be Kelet-, Közép- és Nyugat-Európa számos 

egyetemén. A Tanszék a legmagasabb tudományos színvonalat nyújtó központ hírében áll, amit 
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személyesen tanúsíthatunk a Tanszék programját elvégzett és a mi kutatási területeinken dolgozó 

kollégákkal fenntartott kapcsolataink alapján. Ez a teljesítmény annak az ókori és középkori 

kereszténységet kutató magyarországi tudóstársadalomnak magas színvonalú munkáját és odaadását 

dicséri, amelynek a Közép-Európai Egyetem Középkori Tanszéke szerves része.  

 

A fentiek miatt a nemrégiben elfogadott törvénymódosítás nemcsak a szabad tudományos kutatás és 

együttműködés elveit sérti meg alapjaiban. Egyben tragikusan és fölöslegesen aláássa a magyar és 

magyarországi tudósok hozzájárulását az ókereszténység európai és Európán kívüli kulturális 

hagyatékának kutatásához. Ezért Társaságunk nevében kiállunk a Közép-Európai Egyetem mellett, és 

felszólítjuk a magyar kormányt, hogy vonja vissza azokat törvénymódosításokat, amelyek egyedül 

csak a Közép-Európai Egyetemet érintik, és amelyek célja megakadályozni, hogy ez az intézmény 

szabadon fejthesse ki tevékenységét Magyarországon. 

 

Őszinte tisztelettel,  

 

       Theodore de Bruyn 

       Elnök, Nemzetközi Patrisztikai Társaság 

 

Másolatot kap:  

Fodor Éva rektorhelyettes, Társadalom- és Bölcsészettudományok, Közép-Európai Egyetem 

Enyedi Zsolt, rektorhelyettes, Magyar Ügyek, Közép-Európai Egyetem 

Szende Katalin, tanszékvezető, Középkori Tanszék, Közép-Európai Egyetem 

Sághy Marianne, a Nemzetközi Patrisztikai Társaság magyarországi képviselője 

 

Theodore De Bruyn, PhD 

a vallástudomány docense 

a vallástudományi alapképzési program Igazgatója 

Ókor- és Vallástudományi Tanszék 

Ottawai Egyetem 

Desmarais Épület, 10. emelet 

55 av. Laurier Est 
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Tel: (613) 562-5800, 1170-es mellék 
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