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2011. szeptember 6–7.  
 

Komárom – Komárno 
 

6–7. septembra 2011. 



Szeptember 6. – Komárom, Selye János Egyetem Konferenciaközpontja, Vár út 2  
6. septembra – Komárno, Konferenčné centrum Univerzity J. Selyeho, Hradná 2 
 
10.00 – 13.00 MEGNYITÓ – ZAHÁJENIE KONFERENCIE 
1. A multikulturális közeg sztereotípiái  
 (Vitaindító előadások a kerekasztal-beszélgetéshez)  
 Stereotypy v multikultúrnom prostredí (Úvodné referáty k panelovej diskusii) 

Gabriela Dudeková: Etnické stereotypy v období nacionalizmu: problémy a výzvy (Etnikai 
sztereotípiák a nacionalizmus korában: kérdések és kihívások) 
Csukovits Enikő: Idegen-képek Európában a középkor óta (Obrazy cudzích v Európe od stredoveku) 
Demmel József: Nemesi szerepek és a nemességről szóló sztereotípiák a szlovák nemzeti mozgalomban. 
Mellőzött források, újfajta olvasatok (Funkcie šľachty a stereotypy o šľachte v slovenskom národnom 
hnutí. Nevyužité pramene, nové interpretácie) 
Eva Kowalská: Obrazy dejín národov v učebniciach 18. storočia a ich inštrumentalizácia (A nemzetek 
történeti képeinek alkalmazása a 18. századi tankönyvekben) 

 
11.15 – 11.30 Szünet – Prestávka 
 
11.30 – 13.00 Kerekasztal-beszélgetés a kutatási program módszertani kérdéseiről 
  Panelová diskusia o metodologických otázkach výskumného projektu 
  
13.00 – 14.00 Ebéd – Obed  
 
14.30 – 16.30 
2. Az etnikai sztereotípiák szerepe a középkorban és a koraújkorban 
 Význam etnických stereotypov v stredoveku a ranom novoveku  

Juraj Šedivý: Multikulturalita v stredovekom Prešporku – moderné ilúzie či dobová realita?  
(A középkori Pozsony multikulturalitása – modern illúziók vagy korabeli valóság? ) 
Goda Károly: A 15–16. századi soproni közéleti elit kultúrája: egység a sokféleségben? (Kultúra 
spolužitia elity v Šoproni 15. a 16. storočia – jednota v rôznorodosti?) 
Vladimír Segeš: K problematike etnických stereotypov v armáde v Habsburskej monarchie (Etnikai 
sztereotípiák a Habsburg-monarchia hadseregében) 

 
19.00  Vacsora – Večera 

 



Szeptember 7. – (Dél-) Komárom Városháza, Szabadság tér 1.  
7. septembra – Radnica (v južnom) Komárome, námestie Szabadság 1. 
 

9.00 – 13.00 
3. Etnikai sztereotípiák a nacionalizmus korába: az előítéletek forrásai és instrumentalizációja – Etnické 

stereotypy v období nacionalizmu: zdroje a inštrumentalizácia predsudkov 
Peter Šoltés: „Národný charakter“ Slovákov a Maďarov v uhorských štatistikách a vlastivedách prvej 
polovice 19. storočia (A szlovákok és magyarok „nemzeti jellege“ a 19. század első felének 
magyarországi statisztikai és honismereti munkáiban) 
Varga Kuna Bálint: Az etnikai előítéletek megkonstruálása és a politikai dominancia indoklása a 
dualizmus kori magyarországi társadalomtudományokban (Konštruovanie etnických stereotypov a 
zdôvodnenie politickej dominancie v spoločenskovedných prácach v Uhorsku za dualizmu) 
Kiss Gy. Csaba: A magyar-szlovák előítéletek közép-európai kontextusban (Maďarsko-slovenské 
predsudky v stredoeurópskom kontexte) 
Roman Holec: Etnické stereotypy v karikatúre v Habsburskej monarchii na prelome 19. a 20. storočia 
(Etnikai sztereotípiák a Habsburg-monarchia karikatúráiban a 19–20. század fordulóján)  

 

10.30 – 10.45 Szünet – Prestávka 
 

4. Sztereotípiák a nemzeti történetírásokban és a történelemoktatásban  
 Stereotypy v národných historiografiách a vo vyučovaní dejepisu  

Szarka László: Propaganda és történetírás. Sztereotípiák a két világháború közti magyar és cseh, 
szlovák revíziós tárgyú történeti vitairatokban (Propaganda a historiografia. Stereotypy v 
medzivojnových česko-slovensko-maďarských historických diskusiách o revízii) 
Simon Attila: Kisebbségi sztereotípiák. A csehek és szlovákok képe a két háború közötti szlovákiai 
magyar publicisták munkáiban. (Menšinové stereotypy. Obraz Čechov a Slovákov v dielach 
medzivojnových maďarských publicistov na Slovensku.)  
Martin Hetényi: Ohlas slovensko-maďarského napätia v rokoch 1938–1945 v slovenskej spoločnosti 
(Az 1938–1945 közötti szlovák-magyar feszültségek visszhangja a szlovák társadalomban) 
Slávka Otčenášová: Vzájomné obrazy Slovákov a Maďarov ako susedov a „tých druhých” v 
slovenských a maďarských dejepisných učebniciach vydávaných po roku 1918 (Szlovákok és magyarok 
mint szomszédok és mint „mások“ az 1918 utáni szlovákiai és magyarországi 
történelemtankönyvekben) 
Zahorán Csaba: Szlovákok és románok Dél-Szlovákia és a Székelyföld magyar világaiban (Slováci a 
Rumuni v maďarskom prostredí južného Slovenska a Sikulskej zeme) 
 

13.00  Ebéd – Obed  
 

14.00 – 16.00 (Dél-) Komárom Városháza, Szabadság tér 1.  
  Radnica (v južnom) Komárome, námestie Szabadság 1. 
A Magyar– Szlovák Történész Bizottság tagjainak zártkörű értekezlete 
Interné zasadnutie členov Komisie Slovensko-maďarskej komisie historikov 



 
 
 
 
 
 
 

Szervezők – Organizátori   
Magyar-Szlovák Történész Bizottság  

MTA Történettudományi Intézet  
SZTA Történettudományi Intézet  

Selye János Egyetem – Univerzita J. Selyeho   
Komárom Város Önkormányzata – Samospráva mesta Komárom,  

Slovensko-maďarská komisia historikov  
Historický ústav MAV  
Historický ústav SAV  

 
Támogatók – Sponzori 

Open Society Institute – Emergency Fund, Budapest 
Selye János Egyetem – Univerzita J. Selyeho 

 
Szállás – Ubytovanie 

Sirály - Selye János Egyetem Kollégiuma, Komárom, Pozsonyi út 2. 
Čajka - študentský domov Univerzity J. Selyeho, Komárno, Bratislavská cesta 2. 


