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Fókuszban a nemzeti és etnikai konfliktusok

"Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát

címmel rendezett nemzetközi konferenciát a Kodolányi János Főiskola, az 

MTA Bölcsészettudományi Kutató Központ Történettudományi Intézete 

/MTA BTK TTI/ és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézete Budapesten április 15

A tudományos rendezvényt a
tízkor Dr. Ujváry Gábor, az MTA BTK TTI tudományos főmunkatársa, Dr. Szabó Péter, a 
KJF rektora és Radetzky Jenő, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt vezérigazgatója, a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkam
követően Dr. Szirmai Viktória bemutatta a „Társadalmi konfliktusok
és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projektet, amelynek 
keretében lehetőség nyílt a mostan
projekt megvalósítása tavaly januárban kezdődött el a Kodolányi János Főiskolán. A 
TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV
forint áll rendelkezésre kutatásra és fej
kutatásvezetője, a KJF tanszékvezető egyetemi tanára ez alkalommal jelentette be azt is, 
hogy előkészületi fázisban van egy újabb jelentős pályázat, amelyben a KJF konzorciumi 
partnerei brüsszeli, párizsi, prága

A délelőtti program első előadását Oborni Teréz, az MTA BTK TTI tudományos 
főmunkatársa tartotta „Nemzetek együttélése és konfliktusai a 17. században címmel”. Őt 
követte az 1974 óta Németországban élő K. Lengy
igazgatója, a Regensburgi Egyetem hungarológiai képzésének vezetője, aki „ A kötekedő 
szövetséges. Magyarország 18
kapcsolattörténetei” címmel tartott előadást.

Ezt követően Dénes Iván Zoltán egyetemi tanár „Szembenálló emlékezetrendszerek”, 
Bárdi Nándor, az MTA TKKI tudományos munkatársa „Magyar tervek, javaslatok az 
erdélyi kérdés rendezésére 1918
során hallgathattuk meg Vizi L
előadását is „A nemzeti és etnikai konfliktusok kezelésének lehetséges megoldásai Ottlik 
Lászlónak a Magyar Szemlében megjelent tanulmányai alapján” címmel, majd Ujvári 
Gábor, az Országos Széchényi Könyvtá
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Fókuszban a nemzeti és etnikai konfliktusok 

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

nemzetközi konferenciát a Kodolányi János Főiskola, az 

MTA Bölcsészettudományi Kutató Központ Történettudományi Intézete 

/MTA BTK TTI/ és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézete Budapesten április 15-én. 

A tudományos rendezvényt az MTA BTK Jakobinus Termében tartották meg, ahol fél 
tízkor Dr. Ujváry Gábor, az MTA BTK TTI tudományos főmunkatársa, Dr. Szabó Péter, a 
KJF rektora és Radetzky Jenő, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt vezérigazgatója, a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötték a konferencia résztvevőit. Ezt 
követően Dr. Szirmai Viktória bemutatta a „Társadalmi konfliktusok-

Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projektet, amelynek 
keretében lehetőség nyílt a mostani konferencia megrendezésére is. A több mint két éves 
projekt megvalósítása tavaly januárban kezdődött el a Kodolányi János Főiskolán. A 

11/1/KONV-2012-0069 pályázaton nyert forrásból közel 280 millió 
forint áll rendelkezésre kutatásra és fejlesztésekre. Dr. Szirmai Viktória, a projekt 
kutatásvezetője, a KJF tanszékvezető egyetemi tanára ez alkalommal jelentette be azt is, 
hogy előkészületi fázisban van egy újabb jelentős pályázat, amelyben a KJF konzorciumi 
partnerei brüsszeli, párizsi, prágai, madridi és koppenhágai egyetemek lesznek.

A délelőtti program első előadását Oborni Teréz, az MTA BTK TTI tudományos 
főmunkatársa tartotta „Nemzetek együttélése és konfliktusai a 17. században címmel”. Őt 
követte az 1974 óta Németországban élő K. Lengyel Zsolt, a Müncheni Magyar Intézet 
igazgatója, a Regensburgi Egyetem hungarológiai képzésének vezetője, aki „ A kötekedő 
szövetséges. Magyarország 18-20. századi közép-és kelet
kapcsolattörténetei” címmel tartott előadást. 

Iván Zoltán egyetemi tanár „Szembenálló emlékezetrendszerek”, 
Bárdi Nándor, az MTA TKKI tudományos munkatársa „Magyar tervek, javaslatok az 
erdélyi kérdés rendezésére 1918-1940” címmel tartottak előadást. A délelőtti program 
során hallgathattuk meg Vizi László Tamásnak, a KJF oktatási rektorhelyettesének 
előadását is „A nemzeti és etnikai konfliktusok kezelésének lehetséges megoldásai Ottlik 
Lászlónak a Magyar Szemlében megjelent tanulmányai alapján” címmel, majd Ujvári 
Gábor, az Országos Széchényi Könyvtár mb. főigazgatóhelyettese, az MTA BTK TTI 

 

 

 

-20. században" 

nemzetközi konferenciát a Kodolányi János Főiskola, az 

MTA Bölcsészettudományi Kutató Központ Történettudományi Intézete 

/MTA BTK TTI/ és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

z MTA BTK Jakobinus Termében tartották meg, ahol fél 
tízkor Dr. Ujváry Gábor, az MTA BTK TTI tudományos főmunkatársa, Dr. Szabó Péter, a 
KJF rektora és Radetzky Jenő, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt vezérigazgatója, a Fejér 

ara elnöke köszöntötték a konferencia résztvevőit. Ezt 
- társadalmi jól-lét 

Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projektet, amelynek 
i konferencia megrendezésére is. A több mint két éves 

projekt megvalósítása tavaly januárban kezdődött el a Kodolányi János Főiskolán. A 
0069 pályázaton nyert forrásból közel 280 millió 

lesztésekre. Dr. Szirmai Viktória, a projekt 
kutatásvezetője, a KJF tanszékvezető egyetemi tanára ez alkalommal jelentette be azt is, 
hogy előkészületi fázisban van egy újabb jelentős pályázat, amelyben a KJF konzorciumi 

i, madridi és koppenhágai egyetemek lesznek.  

A délelőtti program első előadását Oborni Teréz, az MTA BTK TTI tudományos 
főmunkatársa tartotta „Nemzetek együttélése és konfliktusai a 17. században címmel”. Őt 

el Zsolt, a Müncheni Magyar Intézet 
igazgatója, a Regensburgi Egyetem hungarológiai képzésének vezetője, aki „ A kötekedő 

és kelet-közép-európai 

Iván Zoltán egyetemi tanár „Szembenálló emlékezetrendszerek”, 
Bárdi Nándor, az MTA TKKI tudományos munkatársa „Magyar tervek, javaslatok az 

1940” címmel tartottak előadást. A délelőtti program 
ászló Tamásnak, a KJF oktatási rektorhelyettesének 

előadását is „A nemzeti és etnikai konfliktusok kezelésének lehetséges megoldásai Ottlik 
Lászlónak a Magyar Szemlében megjelent tanulmányai alapján” címmel, majd Ujvári 

r mb. főigazgatóhelyettese, az MTA BTK TTI 



tudományos főmunkatársa tartotta meg „ Az osztatlanul kapott örökség. Mi a magyar?” 
című előadását. 

  

A délutáni szekcióban hat előadásra került sor. Elsőként Simon Attila, a Selye János 
Egyetem tanszékvezetője tartotta meg a „Magyar-szlovák etnikai konfliktusok a 
történelmi emlékezetben és a valóságban” című előadását, őt követte a szerbiai Hódi 
Sándor pszichológus „Történelmi traumák, újabbkori sérelmek, aktuális események az 
egyének és népek érzés- és tudatvilágának pszichológiai értelmezésében” című előadása. 

Lőrinczné Bencze Edit, a KJF intézetigazgatója „A magyar-horvát kapcsolatok új 
dimenziói a rendszerváltástól napjainkig” címmel, Öllös László, a szlovákiai 
Kisebbségkutató Intézet elnöke „A XXI. század lehetőségei” címmel, Stelian Mandrut, a 
Kolozsvári TTI tudományos főmunkatársa pedig „ A nemzeti és etnikai konfliktusok 
problematika tükröződése a Romániában megjelent Erdély történetéről szóló szintézis 
jellegű munkákban” címmel tartottak előadást. 

A konferenciát Bordás Sándornak, a KJF főiskolai tanárának „A magyar kultúra 
történelmi traumái az adatok tükrében” című előadása zárta.  

A Várban megtartott tudományos rendezvényt figyelemmel kísérték a nemzetközi 
tanulmányok, a történelem és a szociális munka szakos kodolányis hallgatók is. A szép 
számú hallgatói érdeklődés jelentőségét Dr. Ujváry Gábor külön kiemelte. 
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