
Summa a IV. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferenciáról 

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma… Nem termékeny lapály, hegyek, 

ásványok, éghajlat satöbbi teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni 

tudja.” 

(Gróf Széchenyi István) 

Kedves Olvasó! 

Pataki Ferenc Széchenyi-díjas magyar szociálpszichológus írja az együttes élményről: „… 

kisebb vagy nagyobb számosságú egyén egyazon eseményt él át, s rögzít emlékezetében. 

Ilyenformán >>együttes élmény<< részesévé válik: élményközösség kapcsolja őket össze. 

Maga az élmény azonban mindig a közösség tagjainak tudat- és érzésvilágában képeződik le 

(reprezentálódik), s közös történetük epizódjává válik. Az >>együttes élmény<< a 

csoporttöbblet sajátos és számos következménnyel járó változata.” A 2017. július 11-16 

között zajló Kárpát-medencei Nyári Egyetem remek lehetőséget teremtett a határon túli 

magyar fiatalok szakmai kapcsolatteremtésén túl az ilyen csoportos élmény átélésére. Olyan 

élmények megszerzésére, amelyek identitást határoznak meg és a csoporttagok közti érzelmi 

összetartozást is megerősítik.  

A kitűnő szervezettség már a fogadtatásnál megmutatkozott. A szervezői munkálatokat Kádár 

Gyöngyvér és Ercsey Gréta valamint Horváth László és Mészáros Tamás igazgató urak látták 

el. Ehhez társult a szakmai és szabadidős programok gördülékeny lebonyolítása, amiben 

kísérőnk, Kovács István az antik görög és bizánci oktatás fenegyereke volt nagy 

segítségünkre. Ő gondoskodott arról, hogy mindenben eligazítást kapjunk és a szakmázás 

mellett vidáman töltsük a szabadidőnket is. Volt csapatépítés, nagy evés-ivás. Meglátogattuk 

a Petőfi Irodalmi Múzeumot az ELTE Fűvészkertjét a Budapesti Történeti Múzeumot és a 

Várnegyedet, valamint vasárnap egésznapos kirándulást is szerveztek nekünk Mohácsra és 

Pécsre. A programokon rengeteget tudtunk kommunikálni egymással közéleti témákról, 

emberi sorsokról, a tudományokról, történelemről, a jövőnkről. 

Az ülésszakok elnökeinek jóvoltából kellemes hangulatban teltek a konferencia magas 

színvonalú előadásai. A multiperspektivikus konferencia nagy erénye a sokszínűség. Szinte 

mindegyik diszciplínát vagy véleményt megtalálhattuk. Az előadások között szerepelt – a 

teljesség igénye nélkül – a Kárpátaljai gyepek egyenesszárnyú közösségei, roma hallgatók a 

szakkollégiumokban, élmunkások Kárpátalján az 1950-es évek elején vagy a Magyarországon 



tanuló vajdaságiak viszonya a magyar nyelvhez és i.t. A szervezők az ELTE Eötvös 

Collegiumban biztosítottak nekünk szállást, így szinte minden helyben volt, az előadásokra 

csak le kellett sétálni a szobánkból a Collegium nagytermébe. 

Az ELTE és Collegium munkatársai áldozatos munkájának köszönhetően olyan élményekben 

lehetett részünk az egy hét alatt, ami segített minket, hogy megtapasztaljuk és érezzük az 

összetartozás nagyszerű érzését, ami így értékes barátságok és ismeretségek, valamint az 

egyéni identitásképzés támpontjaivá válhattak.  

 

Flach Richárd 

 

 

Egységben a tudomány, egységben az erő! 


