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I. TANULMÁNYI ADATOK 

 
A műhely által meghirdetett vagy befogadott collegiumi szemináriumok 

kódja oktatója és címe 

BMA-

KLFD-GÖR-

122:13 

 

Szepessy Tibor: A Kr. u. II. század antik irodalma 

A műhely kérésére valamelyik tanszéken meghirdetett vagy EC-kódú egyetemi órák 

kódja oktatója és címe befogadó kar és tanszék 

BBV-

200.33/EC  

 

Kosztolánczy Tibor: Írásmódszertan, 

szövegelemzés 

Modern Magyar 

Irodalomtörténeti Tanszék 

A műhely ösztöndíjasai 

ösztöndíj fajtája ösztöndíjas neve 

PhD Stipendium, Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg, Institut für Papyrologie 

 

TÁMOP-4.2.2/B-IO/1-2010-0030, Önálló 

lépések a tudomány területén 

 

 

Comenius tanárasszisztensi pályázat 

(4 hónapos bécsi ösztöndíj) 

köztársasági ösztöndíj 

 

 

Bursa Hungarica felsőoktatási 

önkormányzati ösztöndíj 
 

Berkes Lajos 

 

 

Delbó Katalin 

Schüszler Tamara 

Szikora Patrícia 

 

Locsmándi Dániel 

 

Schüszler Tamara 

Mihálykó Ágnes 

 

Kiss Bernadett 

A műhely összesített tanulmányi átlaga: 4,66 

 
II. COLLEGIUMI MUNKA 

 
A műhely szakmai rendezvényei 

1. Byzanz und das Abendland: nemzetközi konferencia 

A konferencia hivatalos sajtóközleménye: Az ELTE Eötvös József Collegium 2012. 

november 26-29-én nemzetközi konferenciát rendez Byzanz und das Abendland / Byzance et 

l'Occident (Begegnungen zwischen Ost und West / Rencontre de l’Est et de l’Ouest) címmel. 

A konferencia első két napját a Collegium hagyományos francia kapcsolatainak megfelelően, 



elsősorban a francia nyelvű középkori irodalomnak és kultúrának (Nyugat) szentelik. A 

magyar előadók mellett az EHESS, az Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, CEMA 

(Centre d’Études du Moyen Âge), Université Rennes 2, Université de Reims, Université de 

Lausanne, képviseletében Michelle Szkilnik, Christine Ferlampin-Acher, Catherine Croizy-

Naquet, Karin Ueltschi, Paolo Odorico, Filippo Ronconi, Charalambos Messis, Aurélie 

Houdebert, Magali Cheynet és Valérie Cangemi ad elő a konferencián. A kedd délutáni 

előadások, illetve Michael Zimmermann osztrák nagykövet Francia Intézetben elhangzó 

köszöntője közvetlen átvezetést jelentenek a konferencia Bizánccal (Kelet) foglalkozó 

harmadik és negyedik napjához. 

November 28-29-én – a többéves nemzetközi együttműködésnek köszönhetően – francia, 

osztrák, német, cseh, szlovák, olasz és szerb bizantinológusokat lát vendégül a Collegium. A 

tematikus ülésszakokon (bizánci történelem, irodalom, művészettörténet, régészet, 

paleográfia, kodikológia) külföldi (Peter Schreiner, Chiara Faraggiana, Christian Gastgeber, 

Jana Gruškova, Sebastiano Panteghini, Andrea Cuomo, Andreas Rhoby, Vlastimil Drbal, 

Srđjan Pirivatrić) és magyar kutatók előadásai is elhangzanak. A tapasztalt kutatók mellett a 

magyar hallgatóknak is lehetősége nyílik a bemutatkozásra, akik előadásokkal is szerepelnek, 

másrészt a külföldi vendégprofesszorok jóvoltából a konferenciával párhuzamosan intenzív 

bizantinológiai kurzusokon vesznek részt. 

A nemzetközi konferencia keretében, 2012. november 27-én 19.10 órakor a Francia 

Intézetben mutatják be a Dialogue des cultures courtoises című tanulmánykötetet (szerk. 

Egedi-Kovács Emese), az ELTE Eötvös Collegium kiadványát. 

2. A Magyar Bizantinológiai Társaság évi rendes közgyűlése 

Kiemelkedő jelentőségű esemény, hogy 2012. november 28-án a Collegiumban került sor a 

Magyar Bizantinológiai Társaság közgyűlésére. A tagság megerősítette tisztjében Bálint 

Csanád elnök urat, a tisztújításon átesett elnökség újonnan megválasztott tagjai közé pedig 

számos, a Collegiumhoz kötődő kutató is került: a korábban is elnökségi tag, Farkas Zoltán 

mellett az új testület tagja lett Horváth László, Juhász Erika (titkári tisztségben), valamint 

Mészáros Tamás. A közgyűlés arról is határozott, hogy a jövőben a társaság székhelye az 

Eötvös József Collegium lesz. 

3. Kutatók éjszakája 

A rendezvény hivatalos sajtóközleménye: Egyetlen éjszakára idén is játékos és szórakoztató 

formát ölt a tudomány: 2012. szeptember 28-án pénteken az egyetemek között az ELTE – így 

az ELTE Eötvös József Collegium is – színes programokkal várja a közönséget. Az Európai 

Bizottság támogatásával megvalósuló „Kutatók éjszakája” rendezvény célja a kutatói 

életpálya és a tudomány népszerűsítése, mindenki számára közérthető formában. Az ELTE 

Eötvös József Collegium szervezeti egységei egymással párhuzamosan 18.00 és 22.00 óra 

között (időpontok 18.00-19.00; 19.00-20.00; 20.00-21.00; 21.00-22.00) ismétlődő 

programokkal várja elsősorban a középiskolás diákokat és alsóéves egyetemistákat. Páratlan 

lehetőség a szó valódi értelmében megtapasztalni a tudományszakok közötti együttműködést 

(idegen szóval: interdiszciplinaritást). 

Az Officina tagjainak közreműködésével bemutatott játékos-ismeretterjesztő programok a 

következők voltak: 

A Műhely bemutatkozása és története: klasszika-filológia és klasszikus filológusok az Eötvös 

Collegiumban; Kő – papirusz – pergamen: bevezetés a segédtudományokba a Műhely 

kutatási programjainak részletes bemutatásával; „Már az ókorban is tudták”: a forrásokból 

nyert megdöbbentő adatok az ókori, bizánci kultúráról; Tollba-mondás: ismerkedés az ókori 

írástechnológiákkal; ABC vagy ABG: bevezetés a görög írás rejtelmeibe. 

4. Eötvös József tanulmányi verseny 

Az EC Diákbizottságának szervezésében 2012. december 1-én immár másodszor került sor a 

középiskolások tanulmányi versenyére. Örvendetes fejlemény, hogy a jelentkezők száma a 



tavalyi többszörösére (kilenc fő!) nőtt. A verseny latin szekcióját (írásbeli nyelvtani 

feladatsor, fordítás latinról magyarra) Farkas Flóra, az Eötvös József Gimnázium tanulója 

nyerte. 

A műhelyben működő szakcsoportok, önképzőkörök, kutatócsoportok tevékenysége 

1. SEC Collegium Hungaricum 

A diákegyesület jövő évi konferenciáját előkészítő állomásnak tekintettük a Byzanz und das 

Abendland konferencia keretében megrendezett Nachwuchskonferenz ülésszakot, melynek 

keretében az Officina tagjai idegen nyelven számoltak be kutatásaikról a rendezvény külföldi 

vendégei előtt. Az egyértelműen pozitív visszhangot kiváltó szereplés megalapozhatja néhány 

tagunk hosszútávú kutatásait, amennyiben a jövőben várhatóan lehetőségük adódik külföldi 

tanulmányokra is. A program résztvevői a következők voltak: 

Delbó Katalin: Anmerkungen zu den Marginalien des Florilegium Vindobonense; 

Schüszler Tamara: A Manuscript from the Library of Péter Váradi: Physical Features; 

Mihálykó Ágnes: Koptisches Amulett gegen Fieber; 

Szegvári Zoltán: Anna Komnene and the West; 

Szikora Patrícia: Studying the Chronicon breve: Fragments Relevant to Hungarian History. 

2. OTDK 

A kari TDK forduló (2012. december) nyilvános meghallgatást követően OTDK részvételre 

javasolta Szikora Patrícia Chronicon breve - A műfaj sajátosságai a 63-as jelzetű krónika 

alapján című dolgozatát. 

Antik témából kiindulva, de annak újkori hatásait vizsgálva nyújtotta be TDK dolgozatát 

Kerber Balázs (A félelem rejtett elemei Trimalchio lakomáján - Federico Fellini és 

Szentkuthy Miklós Róma-képe a Satyricon egy jelenetén keresztül), aki szintén bejutott az 

országos OTDK-döntőbe. 

3. Pro Scientia Aranyérmesek XI. Konferenciája  

A tavaly kitünetett Mihálykó Ágnes  az aranyérmesek országos konferenciáján (2012. nov. 

10., Szeged) tudományos előadást tartott A Tangentopoli-botrány: Korrupció és hálózatok 

címmel. 

A műhely évfolyamainak vagy hallgatói (szak)csoportjainak jellemzése 

A rosszabbal kezdve: sajnálatos tény, hogy az elmúlt félévek során már jelzett szakadás a 

felsőbb és alsóbb éves hallgatók szakmai munkájának színvonala között egyre inkább 

érezhetővé válik. További problémát jelent, hogy az évfolyamok töredezettsége miatt szinte 

nem tudunk olyan órát hirdetni, amelynek tisztességes elvégzését minden tagunktól 

egyformán elvárhatnánk: hol a képességek hiánya jelent akadályt, hol --- visszatérő jelleggel -

-- az időbeosztás. Ebben a helyzetben még inkább nyomasztóan hat, hogy változatlanul igaz 

az, amit Huszti József fogalmazott meg 1919-es (!) tanári jelentésében: „Alig múlt el hét, 

hogy a latin-görög tanulmányokra vonatkozó kedvezőtlen hírek nem kerültek forgalomba. A 

jövő sötét kilátásai természetszerűleg visszahatottak növendékre és tanítóra egyaránt.”  

Öröm az ürömben, hogy az „öregek”, vagyis az MA-hallgatók többsége és a doktoranduszok 

változatlanul kiváló munkát végeznek, nemzetközi összevetésben is megállják a helyüket. 

Erről részletesen tanúskodnak jelen beszámoló egyéb pontjai. 

A műhely által benyújtott vagy jegyzett pályázatok 

1. OTKA–NN 104456 

Történelmi jelentőségű eredmény, hogy az OTKA négyéves futamidővel támogatásra 

érdemesnek ítélte a Collegium klasszika-filológusait egyesítő, Klasszikus ókor, Bizánc és 

humanizmus. Kritikai forráskiadás magyarázatokkal című nemzetközi pályázatot. A 

témavezető Horváth László, a kutatóhely az Eötvös Collegium. Szimbolikus jelentőségű, 

hogy a pályázat legidősebb résztvevője Szepessy Tibor, az EC curatora, a legifjabb pedig 

Szikora Patrícia, az Officina MA első éves hallgatója is. A munkában részt vesz a collegiumi 

klasszika-filológia színe-virága. A pályázati források egyebek mellett lehetővé teszik 



internetes adatbázisokkal felszerelt munkaállomások kialakítását, a könyvtár gyarapítását is.    

2. OTKA–PD 104846  

A jelentős pályázati eredmények közé sorolhatjuk, hogy Mészáros Tamás műhelyvezető 

hároméves posztdoktori kutatói ösztöndíjat (Thukydidés bizánci utóélete: Prokopios) nyert 

EC kutatóhellyel. A pályázati források lehetővé teszik egy bizantinológiai kézikönyvtár 

megalapozását. 

3. hallgatói pályázat(ok) 

A Byzanz und das Abendland nemzetközi konferencia szervezésére és lebonyolítására 

hallgatóink több sikeres pályázatot nyújtottak be az ELTE–HÖK-hoz. 

Mihálykó Ágnes sikeres pályázatot nyújtott be egy heidelbergi nyári egyetem támogatására 

(Tudományos Ösztöndíj Pályázat, Tudományszervezési és kutatási pályázat)  

Közösségi munka, rendezvények 

1. honlap 

Az Eötvös Collegium honlapján megújult és frissítésre került az Officina működését 

bemutató részegység. Az arculat kialakításában és az anyagok feltöltésében Kocziha Péter 

germanista hallgató szerzett el nem évülő érdemeket: köszönet érte. 

2. karácsonyi rendezvény 

Régi hagyományt újított fel a tagság Szikora Patrícia kezdeményezésére, amennyiben a 

szokásos karácsonyi-évzáró találkozót a kötetlen beszélgetés mellett tartalmas programmal 

(játékos vetélkedő stb.) töltötték meg.  

Egyéb 

Változás történt a műhelytitkári tisztségben. Juhász Erika senior leköszönt, a tagság Kassai 

Gyöngyit választotta meg utódjául. 

A műhelyvezető igazgatói dicséretre javasolja a következő műhelytagokat 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 


