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II. COLLEGIUMI MUNKA
A műhely szakmai rendezvényei
1. Tehetségtábor - ELTE Eötvös József Collegium: 2013. január 21-25.
Idézet a hivatalos sajtóközleményből: Az Eötvös Collegium összetett szakmai és szabadidős

program keretében olyan középiskolás diákokat hívott meg egyhetes „táborozásra”, akik a
2011. évi OKTV és egyéb szakirányú versenyeken kiemelkedő helyezést nyertek el, illetve
akiket a szakok szerint szerveződő tanári egyesületek és tanár kollégák ajánlottak, és a
2012/2013. tanévben a 12. évfolyamon tanulnak. A rendezvény célja az, hogy a tehetségüket
már bizonyított diákokat a tudomány számára szórakoztató programok szervezésével is
megnyerjék, és – az augusztusi felvételik, a híres collegiumi „fejkopogtatás”
előkészítéseképpen – biztosítsák az ELTE és az Eötvös Collegium tagsága számára a
színvonalas utánpótlást. Az Eötvös Collegium műhelyeinek megfelelő 17 szakterület szerint
(angol nyelv, biológia, fizika, földrajz, francia nyelv, informatika, kémia, latin nyelv, magyar
nyelv- és irodalom, matematika, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
történelem) közel 50 középiskolás diák táboroztatása valósul meg 2013. január 21. és 25.
(hétfő–péntek) között.
A tehetségtábor klasszika-filológus szakmai részén két diák (a szentendrei Gerencsér Anna,
valamint a budapesti Kemény Zsófia) vett részt. A délelőtt plenáris előadások után (a fellépők
közt szerepelt Ritoók Zsigmond, a Műhely tutora is), a hallgatók az alábbi szemináriumokat
hallgatták:
Hétfő: Klasszika-filológia az Eötvös Collegiumban (Mészáros Tamás)
Kedd: Bevezetés az ókortudományba (Mészáros Tamás)
Szerda: Papirusz és kódex (Mészáros Tamás)
Csütörtök: Szemelvények a római prózából: Sallustius (Mészáros Tamás)
Péntek: Játszunk Hellast! (Műhelytagok: Szikora Patrícia, Schüszler Tamara, Lovász Lilla,
Mihálykó Ágnes)
2. Ars docendi hodie et cras. Latin tanárok szakmai napja: 2013. február 15.
A régi collegista Czeglédi Sándor által szervezett, hagyományos éves rendezvény első
napjának ezúttal is a Collegium adott helyszínt. A nagyklubot megtöltő hallgatóság az alábbi
előadásokat hallgatta meg:
Savaria – egy római colonia a Borostyánkő út mentén – Kiss Péter; Orpheus és Eurydice a
Georgicában és az európai irodalomban – Szörényi László; Philemon és Baucis története –
narratológiai szempontok – Acél Zsolt Sch. P.; Papyrologia – Ókortudomány – Latintanítás
– Horváth László; A hennai Démétér és a rómaiak – Kopeczky Rita; Történelem és irodalom:
Tacitus – Takács László.
3. A Magyar Bizantinológia Társaság felolvasó ülése: 2013. június 5.
A collegiumi székhelyű Magyar Bizantinológia Társaság rendes felolvasó ülésén első ízben
láttunk vendégül külföldi előadót. A heidelbergi ösztöndíját töltő Berkes Lajos
közbenjárásával meghívtuk prof. Andrea Jördenst (Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg,
Zentrum für Altertumswissenschaften, Institut für Papyrologie), aki Rolle, Codex, Rotulus Buchformate zwischen Antike und Mittelalter címmel tartott előadást.
A műhelyben működő szakcsoportok, önképzőkörök, kutatócsoportok tevékenysége
1. XXXI. OTDK: 2013. április 3-5.
A Debrecenben megrendezett OTDK döntőben Szikora Patrícia Chronicon breve - A műfaj
sajátosságai a 63-as jelzetű krónika alapján című dolgozata és előadása megosztott második
helyezést ért el az „Ókortudomány” szekcióban.
Szintén megosztott második lett „Olasz és spanyol irodalom” kategóriában Kerber Balázs A
félelem rejtett elemei Trimalchio lakomáján - Federico Fellini és Szentkuthy Miklós Rómaképe a Satyricon egy jelenetén keresztül című munkája.
Mihálykó Ágnes: Tangentopoli. Egy korrupciós botrány története című dolgozata
(témavezető: Molnár Anna) az OTDK társadalomtudományi szekciójának politológia I.
tagozatán (április 8.) első helyezést ért el.
2. Eötvös Konferencia: 2013. május 3-5.
Az Eötvös Konferencia klasszika-filológia ülésszakán (május 4. szombat) négy előadásra

került sor (ebből három előadást a Műhely tagjai tartottak). Tóth Iván, a Szegedi
Tudományegyetem adjunktusának elnöklése mellett a következőket hallgattuk meg:
Mihálykó Ágnes: Szentek, angyalok és Péter anyósa: a keresztény elemek elterjedése az
egyiptomi mágiában;
Kerber Balázs: Róma-képek a XX. században;
Szikora Patrícia: Chronicon breve - a műfaj sajátosságai a 63-as jelzetű krónika alapján.
Az ülésszak legjobb előadásának díját - Tóth Iván - döntése alapján Kerber Balázs nyerte el.
3. II. Eötvözet konferencia: Szeged, 2013. május 10.
A szegedi Eötvös Collegium Quadrivium műhelyével közös rendezvényen a tizenkét
bölcsészettudományi tárgyú előadás között hangzott el Szikora Patrícia: Chronicon breve –
Magyar történelmi vonatkozású bejegyzések a rövidkrónikákban című előadása.
4. SEC Collegium Hungaricum VIII. országos konferenciája: Piliscsaba, 2013. május 30.
A diákegyesület konferenciája előkészítő állomása a következő, novemberben megrendezésre
kerülő Byzanz und das Abendland konferencia Nachwuchskonferenz ülésszakának. A
piliscsabai tagszervezet rendezvényén a Collegium részéről a következő előadások hangoztak
el:
Kerber Balázs: Az Ovidius: Amores 1. 5. retrospektív narrátora
Mihálykó Ágnes: A keresztény mágikus hagyomány a késő antik Egyiptomban.
Szikora Patrícia: Chronicon breve – Magyar történelmi vonatkozású bejegyzések a
rövidkrónikákban
Lovász Lilla: Írásbeliség és szóbeliség az V-IV. században.
A műhely évfolyamainak vagy hallgatói (szak)csoportjainak jellemzése
Általánosságban nem lehet panaszom a Műhely tagjaira. Sőt, mint a fentebbi vázlatos
beszámoló mutatja, a tagság jelentős része érdemi szakmai munkát végzett - kiemelkedő
színvonalon. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy beérett a - szempontunkból különösen
tragikusnak mondható - bolognai képzési rend gyümölcse: a „hagyományos” rendszerben
tanuló hallgatóink már elfogytak, az újak pedig - minden erőfeszítésük és emberi
megnyilvánulásuk ellenére - képtelenek a korábbiakéhoz hasonló teljesítményre. Halvány
reménysugár, hogy mindez csak a múlttal való összevetésben elkeserítő: a mai állapotokat
tekintve tagjaink még mindig jó eséllyel veszik fel a versenyt külföldi társaikkal.
A műhely által benyújtott vagy jegyzett pályázatok
1. OTKA–NN 104456
Második félévét kezdte meg a négyéves futamidővel támogatott, Klasszikus ókor, Bizánc és
humanizmus. Kritikai forráskiadás magyarázatokkal című nemzetközi OTKA-pályázat.
2. OTKA–PD 104846
Szintén második félévét kezdte meg a Thukydidés bizánci utóélete: Prokopios című PDpályázat. A pályázati támogatásból megkezdtük a bizantinológiai segédkönyvtár felépítését:
az első beszerzés mintegy 600E ft értékű.
3. hallgatói pályázat(ok)
Közösségi munka, rendezvények
1. Monumentum Ancyranum
2013. április 12-én közösen tekintettük meg az Országos Széchényi Könyvtár Monumentum
Ancyranum című kiállítását. Zsupán Edina (a kiállítás egyik rendezője, a Műhely tutora)
szakértő tárlatvezetésében részletesen ismertette a felirat felfedezésének körülményeit, a
magyar kutatók szerepvállalását.
2. kertgondozás (2013. április 25.)
Szikora Patrícia szervezőmunkájának köszönhetően a műhelytagok idén is rendbehozták a
Collegium függőkertjének „filológus” parcelláját.
3. részvétel az EC délvidéki kirándulásán
Idézet a sajtóközleményből: „Az út során megemlékeztünk Trianon évfordulójáról és

együttműködési megállapodásokat kötöttünk az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Karával (Szabadka), a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégiummal és az
Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékével (Újvidék), valamint a Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete által működtetett Apáczai Diákotthonnal (Újvidék).” A collegiumi
bemutatkozás keretében több alkalommal beszámoltunk a Műhelyben végzett munkáról. A
kiránduláson a tagságból Kovács István és Szikora Patrícia vett részt.
A műhelyvezető igazgatói dicséretre javasolja a következő műhelytagokat
kiemelkedő tanulmányi- és versenyeredményeik miatt igazgatói dicséretre javaslom
Kerber Balázs és
Szikora Patrícia
műhelytagokat.
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