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A "Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát

században" című kétnapos tudományos rendezvény workshoppal

folytatódott április 16-án a Kodolányi János Főiskolán. Mint ismeretes, a 

mostani nemzetközi programot a „Társadalmi konfliktusok

lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projekt 

keretében rendezték meg.

A  TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV
kezdődött el a Kodolányi János Főiskolán, és 2015 januárjában fejeződik be.

A Budai Várban megtartott előző napi konferenciát követően a KJF Budapesti Oktatási 
Központjában workshoppal folyt
Gyöngyvér, a KJF tudományos rektorhelyettese "Etnikai kisebbségek, bevándorlók és jól
lét" címmel tartotta a nyitó előadást. Ezt követően Remek Évát, a KJF cimzetes egyetemi 
docensét hallgatták meg az érdeklődő
világunkban" témakörben. A műhelybeszélgetés következő előadójaként Baranyai Nóra, 
az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének todományos munkatársa "Állam nélküli 
nemzetek autonómia törekvései" témában adott 
docense "Be- és kivándorló tanárok Kassán 1918 után" című előadását hallgattuk meg.

A keddi tudományos program során még három témakör került terítékre: Orosz László, a 
Veritas Történetkutató Intézet főiskolai docense
együttélésének néhány problémája a XX. sz. kezdetén" című, Takács Katalin 
irodalomtöténész "Emlékezés és felejtés 
emlékezetkultúrájának speciális formái" című és Strédl Terézia, a Selye János Egyetem 
tanszékvezetője "Tolerancia 
résztvevői. 

Dr. Bordás Sándor, a KJF főiskolai tanára, a „Társadalmi konfliktusok
és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projekt n
alprojektjének vezetője a mostani rendezvényről a KV
Alba Polisszal és az MTA-val közösen szervezte meg. Az előadók nemzetközileg elismert 
hazai és külföldi kutatók voltak. Németország, Szlovákia, Szerbia és Románia 
képviseltette magát a tudományos programon, amelyen a hangsúly arra a kiútkeresésre 
helyeződött, amellyel megelőzhetőek a 21. században kialakuló nemzeti és etnikai 
konfliktusok. "A kérdéskör aktuális 

A folytatásban: workshop 

A "Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében a 19

században" című kétnapos tudományos rendezvény workshoppal

án a Kodolányi János Főiskolán. Mint ismeretes, a 

mostani nemzetközi programot a „Társadalmi konfliktusok-

Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projekt 

keretében rendezték meg.  

11/1/KONV-2012-0069 projekt megvalósítása tavaly januárban 
kezdődött el a Kodolányi János Főiskolán, és 2015 januárjában fejeződik be.

A Budai Várban megtartott előző napi konferenciát követően a KJF Budapesti Oktatási 
Központjában workshoppal folytatódott a program, amelyen Hervainé Dr. Szabó 
Gyöngyvér, a KJF tudományos rektorhelyettese "Etnikai kisebbségek, bevándorlók és jól
lét" címmel tartotta a nyitó előadást. Ezt követően Remek Évát, a KJF cimzetes egyetemi 
docensét hallgatták meg az érdeklődők "Mekkora a biztonságunk árnyéka globalizált 
világunkban" témakörben. A műhelybeszélgetés következő előadójaként Baranyai Nóra, 
az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének todományos munkatársa "Állam nélküli 
nemzetek autonómia törekvései" témában adott elő, majd Koudela Pál, a KJF főiskolai 

és kivándorló tanárok Kassán 1918 után" című előadását hallgattuk meg.

A keddi tudományos program során még három témakör került terítékre: Orosz László, a 
Veritas Történetkutató Intézet főiskolai docense " A magyar és német lakosság 
együttélésének néhány problémája a XX. sz. kezdetén" című, Takács Katalin 
irodalomtöténész "Emlékezés és felejtés - a magyarországi németek 
emlékezetkultúrájának speciális formái" című és Strédl Terézia, a Selye János Egyetem 
tanszékvezetője "Tolerancia - intolerancia" című előadását hallgatták meg a workshop 

Dr. Bordás Sándor, a KJF főiskolai tanára, a „Társadalmi konfliktusok-
Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projekt n

alprojektjének vezetője a mostani rendezvényről a KV-nak elmondta, hogy azt a KJF az 
val közösen szervezte meg. Az előadók nemzetközileg elismert 

hazai és külföldi kutatók voltak. Németország, Szlovákia, Szerbia és Románia 
képviseltette magát a tudományos programon, amelyen a hangsúly arra a kiútkeresésre 
helyeződött, amellyel megelőzhetőek a 21. században kialakuló nemzeti és etnikai 
konfliktusok. "A kérdéskör aktuális - emelte ki Bordás Sándor 

 

 

medencében a 19-20. 

században" című kétnapos tudományos rendezvény workshoppal 

án a Kodolányi János Főiskolán. Mint ismeretes, a 

- társadalmi jól-

Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projekt 

0069 projekt megvalósítása tavaly januárban 
kezdődött el a Kodolányi János Főiskolán, és 2015 januárjában fejeződik be.  

A Budai Várban megtartott előző napi konferenciát követően a KJF Budapesti Oktatási 
atódott a program, amelyen Hervainé Dr. Szabó 

Gyöngyvér, a KJF tudományos rektorhelyettese "Etnikai kisebbségek, bevándorlók és jól-
lét" címmel tartotta a nyitó előadást. Ezt követően Remek Évát, a KJF cimzetes egyetemi 

k "Mekkora a biztonságunk árnyéka globalizált 
világunkban" témakörben. A műhelybeszélgetés következő előadójaként Baranyai Nóra, 
az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének todományos munkatársa "Állam nélküli 

elő, majd Koudela Pál, a KJF főiskolai 
és kivándorló tanárok Kassán 1918 után" című előadását hallgattuk meg. 

A keddi tudományos program során még három témakör került terítékre: Orosz László, a 
" A magyar és német lakosság 

együttélésének néhány problémája a XX. sz. kezdetén" című, Takács Katalin 
a magyarországi németek 

emlékezetkultúrájának speciális formái" című és Strédl Terézia, a Selye János Egyetem 
intolerancia" című előadását hallgatták meg a workshop 

- társadalmi jól-lét 
Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projekt negyedik 

nak elmondta, hogy azt a KJF az 
val közösen szervezte meg. Az előadók nemzetközileg elismert 

hazai és külföldi kutatók voltak. Németország, Szlovákia, Szerbia és Románia is 
képviseltette magát a tudományos programon, amelyen a hangsúly arra a kiútkeresésre 
helyeződött, amellyel megelőzhetőek a 21. században kialakuló nemzeti és etnikai 

emelte ki Bordás Sándor -gondoljunk az 



Ukrajnában kialakult konfliktusra" Hozzátette: a nem feldolgozott történelmi traumák 
újra konfliktusokhoz vezethetnek. A közelmúlt egyik példája az 1991-99 közötti jugoszláv 
polgárháború is. A magyar kultúra történelmi traumái napjainkban is hatnak, fontos 
ezeknek a feldolgozása.  

Dr. Bordás Sándor elmondta, hogy a nemzeti és etnikai kérdéskör határon túli kutatói a 
legautentikusabbak a téma vizsgálatában, feldolgozásában, hiszen mindennapjaikban 
jelen van mindez. Létezik felvidéki, délvidéki és erdélyi identitás. A határon túli 
magyarok a közös magyar kulturális, történelmi múltat teljes egészében felvállalják, 
azonosulnak vele, ugyanakkor nem minden esetben értenek egyet a mai magyarországi 
emberek értékrendjével.  
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