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Ülésszakunkon fogadjuk a holokauszt-kutatás legújabb fejleményeivel kapcsolatos előadásokat, 

hangsúlyt fektetve a jelenkor politikai és kulturális trendjeire Európában, valamint az egyre fokozódó 

nacionalista és rasszista diskurzusokra. E jelenségeket az ülésszak az emlékezet és az oktatás 

kontextusában kívánja vizsgálni. Tanácskozásunk jelentősége, hogy a 75. évforduló közeledtével 

egyre kevesebb tagja marad a holokausztot túlélő generációnak. Továbbá a jelenkor társadalmi és 

politikai konfliktusai során újra felerősödhetnek a faji és etnikai kisebbségekkel szembeni előítéletek.  

Konferenciánk a következő kérdésekkel kíván foglalkozni: Milyen gyakorlati és elméleti eszközök 

állnak a holokauszt-kutatás és az oktatás rendelkezésére az új trendek fényében? Milyen válaszokat 

adhatnak a kutatók, muzeológusok, tanárok és mások munkái ezek negatív politikai 

következményeire? 

Szeretettel várjuk a történelemtudomány, a filozófia, a politikatudomány, a médiatudomány, az 

antropológia, a nyelvészet, az archeológia, a művészettörténet, a vallástudomány, az irodalom- és 

filmtudomány területén kutató tanárok és diákok, pedagógusok, írók és művészek, valamint a 

múzeumok, emlékközpontok és archívumok szakembereinek rövid összefoglalóit.  

Az ülésszak fő témája a családi emlékezet, a társadalmi diskurzus és a történetírás, valamint az e 

területeken 1945 óta bekövetkezett változások. Elemzés tárgyává tesszük a holokauszt örökségét az 

Európai Unió és más, náci megszállás alatt álló országok (mint Magyarország, Lengyelország, a néhai 

Csehszlovákia, valamint Ukrajna, Moldva és Románia) nemzeti emlékezetében, valamint az olyan 

országokéban, melyek tevékenyen küzdöttek a nácizmus ellen és fogadták be a zsidó száműzötteket 

és menekülteket (köztük Nagy-Britannia, Kanada, az Egyesült Államok, valamint a mai Izrael). 

Megvizsgáljuk, hogy az olyan események, mint a hidegháború és annak 1989 utáni következményei, a 

volt jugoszláviai polgárháború, továbbá a kortárs menekültválság mi módon kapcsolód(hat)nak a 

holokauszthoz, s a II. világháborút követő afrikai és ázsiai genocídiumokhoz.  

Az ülésszak a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke által 2016 

októberében szervezett „Csend, Beszéd, Emlékezet, Üzenet, Tanulság” című ülésszak folytatása kíván 

lenni, a kutatók számára lehetőséget teremtve egymás eredményeinek más nemzeti kontextusokban 

való összehasonlítására.  

A konferencia a Martin-Luther-Universität II. Filozófia Intézet Bölcsészettudományi Kar, Modern 

Filológia, Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék, a Queen‘s University, Kingston/Ontario, 

Canada (Professzor Werner Nell), a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi 

Tanszék (Dr. Kelemen Zoltán), a School of English, University of Sheffield, UK (Professzor Sue Vice) és 

az Aleksander Brückner Centre for Polish Studies (Prof. Yvonne Kleinmann) közreműködésével, 

Professzor Thomas Bremer támogatásával (Romanisztika Tanszék, Martin-Luther-Universität) jön 

létre.  



Az előadások kb. 250 szavas, angol nyelvű összefoglalóit 2019. március 15-ig az alábbi címek 

egyikére várjuk: 

Prof. Werner Nell, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg: Werner.nell@germanistik.uni-

halle.de 

Szőke Dávid Sándor, Szegedi Tudományegyetem: beszelo86@gmail.com  

Prof. Sue Vice, University of Sheffield: s.vice@sheffield.ac.uk  
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