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köszöntő
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonkettedik alkalommal
rendezi meg a külhoni magyar egyetemi hallgatók számára az ELTE
Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem című programsorozatát.
A rendezvény célja, hogy a hazánk határain kívül élő magyar fiatalok szaktárgyuk egy-egy területén az anyaországban anyanyelvükön
képezhessék tovább magukat. A szervezők Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék magyar ajkú diákjait, a Kárpát-medencén túli, valamint
a szórványból érkező magyar hallgatókat fogadják Magyarország vezető egyetemének kurzusaira. A szakmai képzés mellett a résztvevők kulturális programok keretében megismerkedhetnek a város nevezetességeivel, valamint bepillantást nyerhetnek a pezsgő budapesti diákéletbe.
A szakmai rendezvények között kiemelt helyet foglal el az ELTE
Eötvös József Collegium és az ELTE Márton Áron Szakkollégium
szervezésében megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Szakkollégiumi
Konferencia, amelyre idén immár negyedik alkalommal kerül sor. Ami
a résztvevők körét illeti, a korábbiakhoz képest jelentős bővüléssel számolhatunk. A határon túlról érkező, tanulmányaikat a szülőföldjükön
folytatók mellett idén első alkalommal az ELTE Márton Áron Kollégium országos hálózatának (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) tagjai

is előadnak a rendezvényen, eljönnek a külhoni magyar anyanyelvű
doktoranduszok egyesületének, a Magyar Doktorandusz Közösségnek
a képviselői, valamint az Eötvös Collegium legkiválóbb hallgatói is.
Amint a részletes programból kiderül, szélesedik a hagyományos
„dögész” (természettudományi) és „filosz” (bölcsészettudományi)
tematika: szép számmal akadnak társadalom- és gazdaságtudományi
előadások is. A megújulás mellett a folyamatosság és a közös szellemiség jegyében a korábbi konferencia-sorozatból egy fontos elemet
mindenképpen megőrzünk: az előadásokat tartalmazó majdani kötet,
az Ingenia Hungarica sorozatban továbbra is megjelenik. A könyv szó
szerint: kézzelfogható bizonyítéka a rendezvény Egységben a tudomány
jelmondatának, amelyet a Kárpát-medencei magyar felelősséget ténylegesen vállaló szakkollégiumok (EC és MÁSz) hitvallása alapján Egységben az erő (Viribus unitis) klasszikus római igazsággal erősíthetünk.
Jelen füzetben az olvasó a konferencia programja mellett – ülésszakok szerinti bontásban – megtalálja az előadókra és előadásokra vonatkozó részletes adatokat is.
Jó munkát! Kellemes időtöltést!

Dr. Horváth László
igazgató
ELTE Eötvös Collegium

Dr. Mészáros Tamás
igazgató
ELTE Márton Áron Szakkollégium

PROGRAM
2017. július 12.
(szerda)
8:50 – 9:10 ◆ megnyitó köszöntők
Kóczián Lilla, a Rektori Koordinációs Központ igazgatója
Mészáros Tamás, a Márton Áron Szakkollégium igazgatója
Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója
9:10 – 10:30 ◆ 1. ülésszak
elnök: Kanyári József
(ELTE Márton Áron Kollégium, Szeged, igazgató)
Balog Ádám: C60 és szén nanocső kompozit filmek elektrokémiai vizsgálata
Körmöczi Andor: Rácskészítés közvetett lézeres anyagmegmunkálási
eljárással
Szanyi István: A „törés” jelenség a nagy energiás, rugalmas proton-proton
szórás differenciális hatáskeresztmetszetében
Nagy Zsuzsánna: TiO2-alapú fotokatalizátorok hatása hangyák túlélésére
- szünet -

10:45 – 12:15 ◆ 2. ülésszak
elnök: Demeter József
(ELTE Márton Áron Kollégium, Debrecen, igazgató)
Szanyi Szabolcs: Kárpátaljai gyepek egyenesszárnyú (Orthoptera)
közösségei
Szanyi Kálmán: Adatok a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum tegzes
(Trichoptera) faunájához
Flach Richárd: A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértő viselkedés
Virág Ádám: Roma hallgatók a szakkollégiumokban
- ebéd 13:30 – 15:00 ◆ 3. ülésszak
elnök: Laczkó Krisztina
(ELTE Eötvös József Collegium, aligazgató)
Pápista Zsolt: Az ember kutya fogalmi metafora a magyar kutya/eb
vezérszavú frazémák archaikus rétegében
Orosz Júlia: Élmunkásnők Kárpátalján az 1950-es évek elején
Balogh Ildikó: Etnikumok és migráció Kárpátalján a 20. század első
felében
Nagy Nikoletta: A Gyöngyösi Irodalmi Társaság

2017. július 13.
(csütörtök)
9:00 – 10:30 ◆ 4. ülésszak
elnök: Mészáros Tamás
(ELTE Márton Áron Szakkollégium, igazgató)
Faragó Dávid: Az Ormányi család eredete és birtokai a 13–16. században
Mosa Diána: Látások és láttatások – vizuális narráció Ottlik Géza Iskola a határon című regényében
Mellár Dávid: A kortárs magyar irodalom “fenegyerekei”
Horváth Janka Júlia: Phlórios kai Platzia-Phlóra: egy ófrancia regény
görög továbbélése
- szünet 10:45 – 12:15 ◆ 5. ülésszak
elnök: Dégi Zsuzsanna
(Sapientia Egyetem, Csíkszereda)
Kálmán Gabriella: A Magyarországon tanuló vajdaságiak viszonya
a magyar nyelvhez
Jávor Rebeka: Hogyan függ össze a kétnyelvűség, a tudatelmélet és a társalgási kompetencia?
Tamás Borbála: „Felismerni = jelentést adni” – a torzított tárgyak észlelése és a jelentésátadás sajátosságai képzőművész és más szakos diákoknál
Szathmári Edina: Marthy Pál marosvásárhelyi lakóháza
- ebéd -

13:30 – 15:00 ◆ 6. ülésszak
elnök: Juhász Erika
(ELTE Eötvös József Collegium, tudományos főmunkatárs)
Csőke Andrea: Zeneszerzők a kultúra szövevényében: Párizs a XIX–XX.
század fordulóján
Mózes Mihály: Hollywoodi és független filmes plakátok 2016-ban
Kiss Anita: Az internetes kommunikációban megfigyelhető kontaktushatások kétnyelvű közösségben
Kovács Andrea: Érdekességek a szabadságharc hőseiről

2017. július 14.
(péntek)
9:00 – 10:30 ◆ 7. ülésszak
elnök: Horváth László
(ELTE Eötvös József Collegium, igazgató)
Farkas Flóra: Magyar késő középkor az irodalomórán – a Philibertus
látomása című mű taníthatóságáról
Kovács Dominika: Vie de Saint Alexis: antik regényelemek továbbélése
egy szentéletben
Bodor Viktória: A beregszászi magyar óvópedagógusok nyelvi/nyelvjárási attitűdjei
Szanyi Andrea: A serdülőkorúak beszédtempójának jellemzői
- szünet -

10:45 – 12:15 ◆ 8. ülésszak
elnök: Gyuris Ferenc
(ELTE Márton Áron Szakkollégium,
Természettudományi műhely, műhelyvezető)
Koucs Viktória: Az Észak-alföldi régió és Kárpátalja egyes lokációs
előnyeinek elemzése a nagyobb volumenű beruházások bevonzása
érdekében
Juhász Tibor: Budapesti városnézés piaci lehetőségei
Kovács Áron: A Balkán országainak és Magyarország fővárosának közúti elérhetősége és gazdasági adottságai
Varga György: Külkereskedelmi kapcsolatok a visegrádi országok és
az Európán kívüli világ között az európai uniós csatlakozástól
napjainkig
- ebéd -

13:30 – 15:00 ◆ 9. ülésszak
elnök: Takó Ferenc
(ELTE Márton Áron Szakkollégium,
Bölcsészettudományi műhely, műhelyvezető)
Terhes Emil: Mintavételi és vizsgálati eljárások mitokondriumok funkcionális vizsgálatához
Barsi Dániel: Jugoszláv – magyar kapcsolatok az 1956-os forradalomtól
a kádári konszolidációig
Kovács István: A közösségi hálózatok biztonsága
Jakabos Orsolya: Női szerepek a Black Mirror sorozatban

2017. július 15.
(szombat)
9:00 – 10:30 ◆ 10. ülésszak
elnök: Egedi-Kovács Emese
(ELTE Eötvös József Collegium, tudományos főmunkatárs)
Gaál Veronika: Az ógyallai cigányok tragédiája 1945 márciusában.
Adalékok a porrajmos felvidéki történetéhez
Úr Györgyi: 3,4-diszubsztituált pirrolin nitroxidok szintézise, spinjelölt
uracil előállítása
Dukai Edit: A Pécsi Tudományegyetemen tanuló külhoni egyetemisták
egyetemválasztását befolyásoló tényezők közötti összefüggések
Horvát Lídia: Szókincs elsajátítása – de milyen stratégiával?

ELŐADÁSKIVONATOK
1. ülésszak

Balog Ádám
Márton Áron Kollégium, Szeged
SZTE Természettudományi és Informatikai Kar,
Kémia Msc II.
C60 és szén nanocső kompozit filmek
elektrokémiai vizsgálata
Előadásom első részében a csupasz üvegszén elektródra felvitt C60 filmek vizsgálatával foglalkozom. A ciklikus voltammogramokon az látható, hogy a KCl-os közegű redukció egy csúcsot, míg a NaCl-os kettőt
eredményez. A görbe alatti területek alapján számíthatók a folyamatokhoz szükséges töltések numerikus integrálással, ebből pedig következtetni tudunk a redukált filmek kémiai összetételére. Ezek alapján
a KCl-os közegben történő redukció vezető, míg a NaCl-os porózus
n-típusú félvezető réteg kialakulását eredményezi. Ezt a fotoelektrokémiai mérések is alátámasztják, miszerint az aszkorbinsav fotooxidációja csak a semleges C60, illetve a NaCl-ban redukált film esetén megy
végbe. A potenciál függvényében történő impedanciamérés megmutatja, hogy a redukció előtti szakaszon is vannak változások, valamint
a módszer alkalmazásával a simasáv (flat-band) potenciál értékét is
meg tudjuk becsülni. Az impedanciaspektrumok illesztéseiből származó fizikai mennyiségek igazolják a voltammogramokból számolt

töltések alapján tett feltételezéseket a redukált filmek elektrokémiai
tulajdonságairól. A kísérletek második szakaszában megvizsgáljuk,
hogy a szén nanocső réteggel bevont üvegszén felületnek van-e bármiféle hatása a redukcióra. A módosított elektródfelület esetén a folyamat kevésbé negatív potenciálon indul mindkét oldatban, valamint
a Na+-os voltammogramon két csúcs helyett három jelenik meg. Az
eredmények alapján elemezzük a redukció mechanizmusát, illetve az
impedanciaspektrumokból megjelöljük a folyamat kevésbé negatív
potenciálon történő indulásának okát. A kompozit film fotoelektrokémiai tulajdonságait vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a szén nanocső
jelenlétében nagyobb fotoáramok detektálhatók.
balogadam93@gmail.com
Körmöczi Andor
Márton Áron Kollégium, Szeged
SZTE Természettudományi Kar, Fizika Msc I.
Rácskészítés közvetett lézeres
anyagmegmunkálási eljárással
Manapság nagyon sok helyen használnak az UV tartományban is átlátszó, optikailag nagyon jó minőségű, kémiailag ellenálló, semleges
anyagokat. Ezért ezekhez nagyon sok fajta megmunkálási módszert
fejlesztettek ki, amelyek más-más elveken alapulnak. Az átlátszó
anyagmegmunkálási módszerek közül, a lézeres eljárásokkal foglalkozom, ezen belül is a közvetett típussal. Az ilyen típusú eljárások során
a lézerimpulzus közvetve, valamilyen segédanyagon keresztül távolítja
el a céltárgy anyagának felszíni rétegét. E módszerek közül a LIBWE
(Laser-Induced Backside Wet Etching), vagyis a lézeres folyadékos hátoldali maratás modellezése képezi vizsgálataim tárgyát. A rács az egyik

legkönnyebben tanulmányozható optikai elem, amivel a feloldást és
a minőséget tesztelni tudjuk. Ehhez egy 2D-s numerikus modellt hoztam létre, amely leírja a LIBWE eljárás során végbemenő folyamatokat, majd ezen modell eredményeit értelmeztem, összevetettem kísérleti eredményekkel, illetve következtetéseket vontam le.
k.andor008@gmail.com
Szanyi István
Ungvári Nemzeti Egyetem, Fizika
A „törés” jelenség a nagy energiás, rugalmas
proton-proton szórás differenciális hatáskeresztmetszetében
A „törés” jelenséget először 1972-ben észlelték az ISR részecskegyorsító kísérleti eredményeinek elemzésekor. Közel 40 év elteltével, ezt
a jelenséget újra észlelték az LHC részecskegyorsító 8 és 13 TeV
tömegközépponti energiáin mért adataiban. A rugalmas proton-proton szórás differenciális hatáskeresztmetszete -0.1 GeV^2 átadott impulzus-négyzet érték körül megváltoztatja dőlését, azaz eltér a tisztán
exponenciális alaktól. Ezt az eltérést nevezik a „törésnek” , melynek
oka a két pion csere a t-csatornában. A mérési adatok leírására (illesztésére) egy egyszerű Regge-pólus modellt alkalmazok.
sz.istvan03@gmail.com

Nagy Zsuzsánna
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia
TiO2-alapú fotokatalizátorok hatása hangyák
túlélésére
A nanoanyagok tág körben használt, potenciálisan szennyező anyagok. A legelterjedtebb nanoanyag a titán-dioxid, amely többek között
felhasználható szerves szennyezőanyagok fotokatalitikus bontására,
amely kis energiabefektetéssel, számos vegyülettel szemben hatékony.
Kutatásunk során a TiO2 szennyező hatását vizsgáltuk különböző
hangyafajokra. A hangyák a legtöbb szárazföldi élőhelyeket domináló
rovarcsoport, ezáltal jelentősen alakítják élőhelyeiket, ezért ideálisak
ökotoxikológiai kutatások kivitelezéséhez. Kutatásunk célja megállapítani, hogy a TiO2 milyen hatással van különböző hangyafajok túlélésére. Előadásomban a TiO2 koncentrációfüggő hatását mutatom
be három hangyafajra (Formica polyctena, F. pratensis, Lasius niger),
valamint a TiO2 részecskeméretének hatását egy hangyafajra (F. pratensis). Eredményeink kimutatták, hogy a hangyafajok túlélését különböző mértékben befolyásolja a TiO2 koncentrációja, a különböző részecskeméretek hatása viszont nem bizonyult egyértelműen eltérőnek.
zsuzsanna_nagy@yahoo.com

2. ülésszak

Szanyi Szabolcs
Márton Áron Kollégium, Debrecen
DE Természettudományi Kar, Juhász-Nagy Pál
Doktori Iskola
Kárpátaljai gyepek egyenesszárnyú (Orthoptera)
közösségei
Az Alföld északkeleti peremén terül el, a magyar-ukrán államhatár által
kettéosztott Beregi-sík. A Beregi-sík magyarországi területe az orthopterológiai szempontból jól kutatott hazai tájak közé tartozik. A tájegység ukrajnai része azonban ebből a szempontból is csaknem teljesen
fehér foltnak számít. Jelen munka célja, hogy bemutassa a Beregi-sík
kárpátaljai részén, a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén,
2012–2014 között végzett, egyenesszárnyú mintavételezések eredményeit. A mintavételeket a rezervátumban és környékén végeztem,
összesen 6 gyepterületen. A mintavételek egyeléssel kiegészített fűhálózással történtek, a begyűjtött mintákat 70%-os alkoholban tároltam
a határozásig. A vizsgálatok során 24 egyenesszárnyú faj (12 Ensifera
és 19 Cealifera) összesen 1133 egyede került begyűjtésre. Ez a Beregisík magyar oldalán eddig regisztrált fajok (52) közel 50%-a, ami jól
mutatja a vizsgált területek élőhelyeinek sokszínűségét és gazdagságát.
A fajok többsége a mezofil chorto- és thamnobiont életforma típusba
sorolható. Az alapfaunát a nagy elterjedésű, kontinentális policentrikus, szibériai policentrikus valamint az angarai-fauna elemei adják, jellegzetesen hideg-kontinentális színt adva az egyenesszárnyú faunának.

Ugyanakkor a megfelelő mikroklímájú „melegzugokban” megjelennek
az úgynevezett „déli” (afrikai, ponto-kaszpi, pontomediterrán) elemek
– de hiányoznak az igazi mediterránok – mintegy fésűsen illeszkedve
a hideg-kontinentális elemekhez, jelezve a térség átmeneti, más állatcsoportok esetében már igazolt „fluktuációs zóna” jellegét.
szanyiszabolcs@gmail.com
Szanyi Kálmán
Márton Áron Kollégium, Debrecen
DE Természettudományi Kar, Biológia BSc III.
Adatok a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum
tegzes (Trichoptera) faunájához
A Beregi-sík kárpátaljai részének értékes területe a Nagydobronyi
Vadvédelmi Rezervátum. Kutatásommal az első adatokat szolgáltattam
a terület tegzesfaunájáról. A domináns, tömegesen előforduló fajok
nagy része közönséges és tág tűrésű, viszont a kísérőfauna tagjai között
több ritka, értékesebb faj is helyet kapott. Előkerült két, Magyarország
határain belül nagyon ritka (Parasetodes respersellus, Hydropsyche
guttata), illetve egy közvetlenül veszélyeztetettként besorolt faj
(Oecetis testacea). A veszélyeztetett kategória 3 fajjal képviselteti
magát a területről, valamint további 10 faj a sérülékeny kategória tagja.
A vizsgált tegzesfauna összetétele, illetve a ritka, szennyezésre érzékeny
fajok megléte alapján kijelenthető, hogy a terület figyelemre méltó,
védelemre és további kutatásra érdemes.
szanyikalman@gmail.com

Flach Richárd
Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia
A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértő
viselkedés
A szándékos önsértés egy gyakori, ám hazánkban alig kutatott, tabunak
számító jelenség. Az önsértés a test szövetének szándékos megsértése,
legtöbbször egy éles tárggyal (kés, penge, üvegdarab) ejtett felületes,
de vérző vágások, vagy a test másfajta károsítása (égetés, ütés, karmolás, harapás, stb.) az öngyilkosság szándéka nélkül. A nem-szuicidális
önsértés (NSSI) a Mentális betegségek diagnosztikai és statisztikai kézikönyve legújabb, 2013-as kiadásában önálló kategóriaként került be,
további kutatást igénylő cikként. Az önsértés funkciót tölt be a serdülőknél, fiatal felnőtteknél és nem egy pillanatnyi elmezavar következménye. Kialakulásának, fennmaradásának, megszűnésének okait alig
ismerjük. A viselkedés kezelésére alkalmazott eljárások és prevenciós
programok külföldi dinamikus fejlődése hazánkba még nem érezteti hatását. Az elmúlt évek során felszaporodó cikkek, szakkönyvek és
a tanárok, szakemberek munkáját segítő az önsértésről íródott munkák és kezelési eljárások itthon hiánycikknek számítanak. Anekdotikus
adatokból tudjuk, hogy (nem csak) a hazai oktatási intézményekben
komoly és egyre gyakoribb problémát jelent az elszaporodó jelenség.
Ennek ellenére ritkán kerül fókuszba. Az önsértő fiatalok speciális
gondozást igényelnek és esetlegesen a nevelési módszerek megváltoztatását a szülőktől. Általánosságban elmondható, hogy a tanárság és
a szakemberek nincsenek felkészülve az önsértés adekvát kezelésére.
Általános reakció a tabusítás, elhárítás, aggodalom, kétségbeesés, önmagunk okolása vagy bűntudatkeltés az önsértőben. Az előadás során
az önsértést önálló jelenségként tárgyalom a korábban leírt mentális
zavaroktól függetlenül, hangsúlyozva, a nem klinikai populáció érin-

tettségét. Bemutatom a témában végzett mikro szintű kvalitatív kutatás eredményeit, ahol szubjektív idealista perspektívából a személyes
jelentés keresésén keresztül nyer értelmet a jelenség. Maga az önsértés
rendkívül összetett, sokszor jóval túlmutat az esetleges iskolai környezeten. A segítségnyújtás lehetőségeinek feltérképezéséhez pedig nem
nélkülözhetjük a rendszerszemléletet. A személyiség, identitásunk,
életünk végéig megőrzi potenciális képességét a változásra, fejlődésre.
Ahogy tehát önazonosságunkat sem lehet statikusként felfogni, úgy az
önsértés sem egy végleges és tartósan érvényes állapot, sokkal inkább
egy dinamikus folyamat, amiből fejlődni, gazdagodni és gyógyulni is
lehet.
frichard94@gmail.com
Virág Ádám
Partiumi Keresztény Egyetem,
Európai szociálpolitika
Roma hallgatók a szakkollégiumokban
A társadalmi mobilitás alapfogalmai mellett előadásomban, a bourdieui tőkefajták mentén vizsgálom a Keresztény Roma Szakkollégiumi
Hálózat hallgatóit. A társadalmi mobilitás-kutatások eredményei korábban már igazolták, hogy az oktatási intézmények milyen fontos mobilitási szerepet töltenek be. Az iskolázottság különösen meghatározó
tényező a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – mint például
a romák/cigányok – esetében, mivel a felsőoktatásban való részvétel,
az értelmiségivé válás az egyének mobilizációján keresztül nagymértékben hozzájárul a társadalmi integrációjukhoz. A Keresztény Roma
Szakkollégiumi hálózatban tanuló hallgatók körében kérdőíves vizsgálatot végeztem, abból a célból, hogy az anyagi tőkéjüket, kapcsolati tő-

kéjüket és kulturális tőkéjüket összehasonlítsam egy átlagos egyetemi
polgáréval. Esetemben az összehasonlítási alapot a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD- Hungary) vizsgálata adta, mely karonként és szakonként reprezentatív
minta. Kutatásom célja annak vizsgálata, hogy a keresztény roma szakkollégisták milyen mobilitás-mintázatokkal rendelkeznek. Arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy a különböző tőkefajták mentén milyen
különbségek vagy hasonlóságok fedezhetőek fel a két vizsgált populáció között. Kutatásomban olyan hallgatókat vontunk be, akik a kollégiumba való jelentkezéskor cigánynak/romának vallották magukat. Kérdőív segítségével elemeztem a hallgatók szociális háttérváltozóit, ezen
belül elsősorban a nagyszülők, szülők és testvérek iskolai végzettségét.
A továbbtanulási motivációs tényezők feltérképezése mellett, végül a
társadalmi helyzet meghatározására kategóriákat alkottam. Az összehasonlító adatoknál az anyagi tőkén belül a településtípust, a középiskolai tanulmányok alatti magánórákon való részvétel gyakoriságát,
a szülők munkahelyét és az egyetemi tanulmányok alatt végzett munkák gyakoriságát és okát vizsgáltam. A kulturális tőkén belül mindkét
szülő iskolai végzettségét külön-külön mértem. A könyvek számát
a hallgatók és szüleik tekintetében is néztem. A kapcsolati tőkén belül a szervezeti tagság mértékét, a baráti kapcsolatok alakulását és az
oktatókkal való kapcsolat intenzitását is ábrázoltam. A kutatásom azt
igazolja, hogy a hallgatók nagy része első generációs értelmiségi lesz,
többségük esetében többlépcsős iskolai mobilitást figyelhetünk meg.
Az eredmények azt mutatják, hogy az alacsony hátterűek gyűjtőhelye
a szakkollégiumi hálózat, és nem a magas státuszú roma/cigány származásúaké. Ezek alapján azt is egyértelmű, hogy a hátrányos helyzet
nem jelent képességbeli különbségeket. A tőkefajták együttesét nézve,
egy átlagos egyetemi polgárhoz viszonyítva, a lényeges hátrányból induló roma/cigány származású szakkollégiumi hallgatók képesek leküzdeni ezeket a hátrányokat.
viragadam1990@gmail.com

3. ülésszak

Pápista Zsolt
Vajdasági Magyar Doktoranduszok
és Kutatók Szervezete
Az ember kutya fogalmi metafora a magyar
kutya/eb vezérszavú frazémák archaikus rétegében
A frazémák olyan nyelvi entitások, amelyek magukba foglalják egy
kultúrának a mindennapi tapasztalatait a legkülönfélébb jelenségekkel
kapcsolatban, és ezeket nemzedékről nemzedékre közvetítik. A nyelv
azonban szüntelenül változik, és amennyiben egy nemzet közös, kulturális fogalmi rendszerében valamilyen elváltozás történik, ez a nyelvhasználatra is kihathat. A jelen dolgozat a fogalmi metaforaelméletre
alapozva olyan kutya/eb vezérszavú frazémák elemzését tűzi ki célul,
amelyek kivesztek a mindennapi nyelvhasználatból, és amelyekben
megfigyelhető az ember kutya szerkezeti metafora. A kutya fogalma
azok a fogalmak közé tartozik, amelyek diakrón szempontból jelentős
változáson mentek át – bár ma elsődlegesen pozitívan értékeljük ezt
a fogalmat, a történelem során elsődlegesen negatív konnotációval
rendelkezett –, így az archaikus frazémák elemzése választ adhat arra,
hogy a magyar kultúrában a kutyának mely jellegzetességei vettek részt
az ember természetének konceptualizálásában.
zsolt.papista.91@gmail.com

Orosz Júlia
Márton Áron Kollégium, Debrecen
DE Bölcsészettudományi Kar, Történelmi
és Néprajzi Doktoriskola
Élmunkásnők Kárpátalján az 1950-es évek elején
A második világháború végéhez közeledve nemcsak Kárpátalja hovatartozásában történt radikális változás, hanem a fiatal lányok, asszonyok életében is. 1945 után a nemi szerepek között az egyik legfontosabb változást a nők fizetett foglalkoztatásba való beáramlása jelentette, ami alapvetően változtatta meg társadalmi helyzetüket, szerepüket.
A Szovjetunió megvalósította a női egyenjogúságot és egyben megteremtette az új nőideált, amely minden kommunista ország számára követendő példa volt. A gyárakban, üzemekben és kolhozokban dolgozó
kiváló élmunkás és sztahanovista nőkről szóló cikkek általánosak voltak a korszakban. A nők gyakori szereplővé váltak a sajtóban. Ezekkel
a riportokkal szerették volna népszerűsíteni a munkavállalást a nők
körében, s elfogadottá tenni az új ideált. Előadásom során szeretném
kiemelni néhány sikeres kárpátaljai élenjáró munkásnő életét. Célom
bemutatni a korabeli kárpátaljai sajtóorgánumokban megjelenő nőképet, s azt, hogy milyen mértékben tudott megvalósulni a szovjet minta
a térségben.
o.julia90@gmail.com

Balogh Ildikó
Márton Áron Kollégium, Debrecen
DE Bölcsészettudományi Kar, Történelmi
és Néprajzi Doktoriskola III.
Etnikumok és migráció Kárpátalján
a 20. század első felében
Az észak-kelet-felvidéki régió történelmének tanulmányozása a Magyarország számára veszteséggel végződő „nagy háború” után értékelődött fel igazán. A 20. század első felében az itt élő emberek több
államalakulat tagjai is voltak anélkül, hogy elhagyták volna lakhelyüket.
Nem csoda, ha a lakosság jelentős hányada (legnagyobbrészt magyarok) úgy döntött az 1920-1930-as évek folyamán, hogy elhagyja a területet és máshol kezd új életet. Előadásomban elsősorban a területen
élő magyar, német, zsidó, lengyel, ruszin/rutén, szlovák és cseh lakosság számbeli változásával, ezen felül pedig ki- és betelepülésük okaival, irányaival foglalkozom a történelmi háttér figyelembevételével.
A téma aktuális, hiszen a Kárpátalja 1918-1945 közötti időszakát illető
kutatások általában a terület politikai berendezkedéseivel, kiemelkedő
alakjaival, illetve háborús szerepével foglalkoznak.
lilubalogh@gmail.com

Nagy Nikoletta
Márton Áron Kollégium, Debrecen
DE Bölcsészettudományi Kar, Történelmi
és Néprajzi Doktoriskola II.
A Gyöngyösi Irodalmi Társaság
Az irodalom és művészpártoló egyesület 1906-ban alakult Ungváron.
Névadója Gyöngyösi István költő (1629–1704), a magyar barokk
irodalom jeles művelője. A közművelődési egyesület célja a hazai irodalom művelése, pártolása, ismertetése és terjesztése. A társaság évkönyveket adott ki, amelyek emlékbeszédeket, verseket, novellákat,
esszéket és tanulmányokat közöltek, mind az irodalom, mind a magyar
történelem témaköreiből, különös tekintettel Gyöngyösi István költői
és vármegyei-közéleti tevékenységére. A szépirodalom mellett jelentős
szerepet kaptak a társaság munkásságáról szóló beszámolók, pályázatkiírások és elbírálások, emléktábla avatók és sírbeszédek, s évente felhívták a figyelmet a tagok szép- és szakirodalmi tevékenységére. 1919
folyamán a cseh megszálló hatalom rányomta bélyegét az egyesület
tevékenységére, így a Podkarpatská Rus néven működő hatalmi alakulat felfüggesztette működését. 1939-ben, Kárpátalja Magyarországhoz
történő visszacsatolása után, a társaság még életben lévő tagjai elhatározták, hogy a Göngyösi Irodalmi Társaság tevékenységét felújítják.
1939. november 4-től, a társaság alakuló ülésétől újra kezdetét veszi
a közművelődésnek magyar nemzeti szellemben való terjesztése, valamint a magyar irodalom és kultúra ápolása a társaság munkája által.
nagyniki19@gmail.com
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Faragó Dávid
Eötvös József Collegium
Az Ormányi család eredete és birtokai
a 13–16. században
Ormányi Józsa (?–1563) sümegi várkapitány kora atipikus figurája volt,
célom az eddig nem kutatott életútjának, munkásságának és a helyi igazgatásban betöltött szerepének teljes feldolgozása. A hasonló kutatások
jellemzője, hogy a vizsgált személy családjának késő középkori eredetét
homályban hagyják, pedig a 16. századi középnemesség egyházi vagy
világi tisztségvállalása, a hódoltsági peremvidék társadalmában elfoglalt helye, és annak változásai jobban megérthetők egy időben és térben jóval tágasabban megfogalmazott kutatási cél eredményeképpen.
Ormányi Józsa az oszmán hódítás elől menekülve hagyta el otthonát
1543-ban, és Köves András veszprémi püspök szervitoraként futott be
jelentős pályát, aki 1553-ban Sümeg vára kapitányának nevezte ki. Tehetségének köszönhetően élete végére sikerült felemelkednie a Zala megyei köznemesség alsó rétegébe. A 16. századi dunántúli végvárrendszer
főtisztjei között egyedülállónak számított, ugyanis más katolikus, dél-dunántúli származású és kisnemes várkapitány eddig még nem ismert.
Előadásomban először az Ormányi család származását, majd a család
középkori birtoktörténetét és tagjait, az általuk viselt tisztségeket, kapcsolatrendszerüket és társadalmi helyzetüket mutatom be, amin keresztül a
várkapitány különleges életútjának meghatározó elemei ismerhetők meg.
david.farago93@gmail.com

Mosa Diána
Eötvös József Collegium
Látások és láttatások – vizuális narráció
Ottlik Géza Iskola a határon című regényében
Vizsgálódásom középpontjában a 20. századi magyar irodalom egy
kulcsműve, Ottlik Géza Iskola a határon című 1959-es nagyregénye
áll. Kutatásomban három irányvonal rajzolódik ki: (1) a szövegben
megjelenő mindennapi látás metaforák és képi-reflexív elemek megfigyelése, (2) a beemelt képzőművészeti alkotások és egyéb grafikus
képek szerepének kimutatása és (3) az elbeszélők egyes ekphrasztikusan, képszerűvé összeálló szakaszainak kiemelése és elemzése. Előadásomban az utóbbi kettőről lesz szó. Az első részben a Las Meninas mise
en abyme voltát árnyalom: kiemelem a regény és a festmény tartalmi
összecsengéseit és művészettörténeti megközelítésből elemzem a kép
és a szöveg síkjainak viszonyrendszerét. Tárgyalom a kép a képben
és a regény a regényben szerkezetekből adódó rejtett hozadékokat is;
a Las Meninas hátterében megbúvó besötétedett festménymásolatok
Ovidius Metamorphosesének illusztrációi, ez a tény egy strukturális és
egy jelentéstani dimenzióba is megnyitja a regényről való diskurzust.
A másolás gesztusa a páli mottóról és a regény szerkezetéről való tudásunkat gazdagítja, míg a mitológiai átváltozás-történetek a növendékek
fejlődésével mutatnak lélektani párhuzamokat. Majd három különleges, állóképszerű szakaszt elemzek: a davosi látképet ábrázoló tollszár
kettős ekphrasziszát, a trieszti öböl leírását, ahol a tekintet egyúttal
a megfigyelőre is szegeződik, valamint a főallé lerajzolásának jelenetét,
ahol a rajz születése nyomán az ábrázolt tér teljes kronotopikus valójában bomlik ki az olvasó szeme előtt. Előadásommal a regény intenzív vizuális voltát és egy lehetséges képi olvasat jelentőségét kívánom
megvilágítani, amely nagyban gazdagíthatja a kultikus és kanonikus

értelmezéshorizontot, hiszen az Iskolát többek között látványvilágának ritmikája, a beékelődő képi szférák esztétikai és tartalmi árnyalatai
és az ezekre való gyakori reflexiók teszik „botrányosan modernné”.
mosadia@gmail.com>
Mellár Dávid
Comenius Egyetem (Pozsony), Kiadványszerkesztés
A kortárs magyar irodalom „fenegyerekei”
Előadásomban röviden betekintést szeretnék nyújtani Németh Zoltán, Orcsik Roland, Kabai Lóránt és
Orbán János Dénes költészetébe. Továbbá kicsit közelebről (de ugyancsak röviden) bemutatom az említett költők egyes köteteit: Németh Z.:
Állati férj, Orcsík R.: Harmadolás, Kabai L.: Semmi szín, Orbán J. D.:
A költő, a ringyó és a király. Előadásom célja, hogy kimutassam, milyen
közös jegyeket fedeztem fel költészetükben, miben térnek el egymástól, és végül: miért is fenegyerekek egyáltalán (ha azok).
mellar.david@gmail.com
Horváth Janka Júlia
Eötvös József Collegium
Phlórios kai Platzia-Phlóra: egy ófrancia regény
görög továbbélése
Az eredetileg – feltételezhetően – ófrancia nyelven, bizánci hatásra
keletkezett, Floire et Blancheflor című regény a középkorban kivétele-

sen népszerű volt, és szinte páratlan körutat járt be Európa nyelveinek,
népnyelvi irodalmainak körében. Számos nyelven ismertek változatai,
a regény többek között toszkán közvetítéssel Hellásba is „hazatalált”.
Az elbeszélés legkorábbi ismert változatát a Vatikáni Apostoli Könyvtárban őrzött Cod. Pal. lat. 1971, egy, a 13. századra datálható antológia tartalmazza. A kézirat felépítésének bemutatása, egy középkori
szöveg tanulmányozása során követendő elvek felvázolása, valamint
az e regény kiadása körüli problémák feltárása után választ találhatunk
a felmerülő legfontosabb kérdésre: melyek azok a közös jellemzők,
amelyek összekapcsolják a kéziratban fennmaradt szövegeket és lehetővé teszik számukra, hogy egy tartalmilag összefüggő gyűjteményt, antológiát képezzenek? Kutatásaim során, az ófrancia változat legkorábbi
ismert testimoniumának eddig méltatlanul mellőzött vizsgálata során
merült fel bennem a regény továbbélésének vizsgálata, amely alapszakos szakdolgozatom fő kérdése volt. Előadásom első felében tehát
a legrégebbi ófrancia változatot megőrző kódex bemutatását végzem el
ófrancia történeti-filológiai és irodalomtörténeti szempontokból, majd
e teljes igényű bevezető után, a Floire et Blancheflor irodalomtörténeti
jelentőségének ismeretében térek rá a Φλώριος καὶ Πλάτζια-Φλώρα,
a szerteágazó utóélet sajátos, görög ágának vizsgálatára. A görög befogadó közeg, a XIV. századi Moreai fejedelemség szellemtörténeti, térbeli és időbeli jellemzésén keresztül részletesen igyekszem bemutatni
azt az irodalmi-társadalmi környezetet, amely a görög változat megszületésének otthont adott, majd kiemelek néhány eltérést és egyezést
a görög nyelvű regény és az ófrancia-olasz előzményei között. Végül
kitérek arra is, miként vándorolt „vissza” a regény olasz földre, hogyan
ihlette meg Boccacciót a Filocolo című művének megírására, amely
a regénynek világirodalmi jelentőséget szerzett.
jankajuliahorvath@gmail.com
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Kálmán Gabriella
Márton Áron Kollégium, Szeged
SZTE Bölcsészettudományi Kar,
Anglisztika BA II.
A Magyarországon tanuló vajdaságiak
viszonya a magyar nyelvhez
Sok vajdasági magyar fiatal dönt a magyarországi felsőoktatásba való
kapcsolódás mellett, sokuk a Szegedi Tudományegyetem mellett dönt.
Anyanyelvük az intézmény országával ugyanaz, mégis akadnak eltérések a nyelvhasználatot illetően. A szociolingvisztika területén mozogva
több hipotézis köré épül a kutatás, melynek célja megismerni az említett személyek véleményét, élményeit, magatartását olyan kérdésekkel
és eseményekkel kapcsolatban, mint a nyelvi diszkrimináció, nyelvi
presztízs és saját nyelvhasználathoz kötődő érzések az anyaországban.
A hipotézisek tartalma hasonló: a vajdasági diákokat megszólták már
eltérő kiejtésük miatt; ezen események eltérő érzéseket váltottak ki,
valamint hatással voltak az elkövetkezőkben a viselkedésre és nyelvhasználatra; hanyagolják otthonról hozott akcentusukat; nem büszkék
rá és így tovább. A kérdőívben részvevők mind vajdasági magyaroknak
vallják magukat, kik Szerbia különböző területeiről érkezve a vajdasági
magyar nyelvjárásnak is más-más változatát használják, mely faktorként jelenik meg a kutatásban.
gabriella.kalman7@gmail.com

Jávor Rebeka
Márton Áron Kollégium, Pécs
PTE Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia PhD III.
Hogyan függ össze a kétnyelvűség, a tudatelmélet
és a társalgási kompetencia?
A kétnyelvű szociokulturális környezet fontos tényező egy gyermek számára, amelyben nem minden
egyén érti ugyanazt a nyelvet, amit a kétnyelvű adott szituációban elkezd használni, ezáltal a kétnyelvű felismeri, hogy a másik egyénnek
más a mentális állapota, el kell döntenie, mely nyelve lesz a megfelelő
a sikeres kommunikáció szempontjából (pragmatikus differenciálás).
Tehát a kétnyelvű környezet hatására az elmeolvasás dinamikusabban
fejlődik és ez kedvezően hat a pragmatikai képességek fejlődésére is,
katalizálva azokat.
javor.rebeka@pte.hu
Tamás Borbála
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia
„Felismerni=jelentést adni” – a torzított tárgyak
észlelése és a jelentésadás sajátosságai képzőművész
és más szakos diákoknál (összehasonlító elemzés)
A művészek és a művészetben nem jártas személyek abban különböznek, ahogyan észlelik és értelmezik a környezetükből származó ingereket. A jelen előadás célja, hogy megvizsgálja a festészet, művészettörténet és pszichológia szakos diákok jelentésadásának sajátosságait

torzított tárgyak észlelése esetén. Művészetben való jártasság szempontjából 3 csoport vett részt a kutatásban: 20 festő, 11 művészettörténész és 36 pszichológia szakos hallgató (N = 67). Az általunk készített
számítógépes programot alkalmazva, a feladat 6 képből álló sorozat
felismerését feltételezi. Minden megjelenített kép 7 szekvenciában torzított, szekvenciánként egy kép jelenik meg, a legtorzabbtól a konkrét
fele haladva. A résztvevők feladata a torzított tárgy felismerése.
borbalabc@gmail.com
Szathmári Edina
Babeş-Bolyai Tudományegyetem,
Művészettörténet
Marthy Pál marosvásárhelyi lakóháza
Marosvásárhely szecessziós arculatának megteremtéséhez a Budapestről érkezett szakemberek, illetve a városlakó fiatalok budapesti tanintézményekben tett látogatása nagyban hozzájárult. Általuk kerülhetett
a város néhány épületére a téglaszalag mint homlokzatdíszítő elem.
Ezek közé tartozik az 1906-ban épített Marthy Pál Klastrom utca (ma
Mihai Viteazul) 16. szám alatti otthona is. Kutatásom célja felfedni
a ház építéstörténetét, analógiát építve más hasonló homlokzatkialakítású épületekkel, valamint fölvázolni Marthy Pál tevékenységét, ezáltal
kiemelve az érdemtelen felejtésből. Az épület egyedisége külső és belső szecessziós egységében is áll, amely által az épület az összművészeti
alkotás szerényebb példájának nevezhető.
edinaszathmari@gmail.com

6. ülésszak

Csőke Andrea
Márton Áron Kollégium, Szeged
SZTE Zeneművészeti Kar MA II.
Zeneszerzők a kultúra szövevényében:
Párizs a XIX–XX. század fordulóján
Párizs gazdasági, kulturális, művészeti központként funkcionált, magához vonzva a tehetséges muzsikusokat, irodalmárokat, festőket,
akik személyesen is ismerték egymást, lévén, hogy hasonló körökben
mozogtak. Munkámban a párizsi élet sokszínű művészeti világával foglalkozom, különös figyelmet szentelve a művészek kapcsolati rendszerének. A zeneművészet terén Erik Satie, Claude Debussy és Maurice
Ravel munkásságával foglalkozom, főképp a századforduló első évtizedében. A multinacionális légkör, az 1889-es világkiállítás és a művészek egymásra való hatásának zongoraművekben való lecsapódása
képezik részét kutatásomnak.
csokeandi@gmail.com

Mózes Mihály
Babeş-Bolyai Tudományegyetem,
Kommunikáció és közkapcsolatok
Hollywoodi és független filmes plakátok 2016-ban
A huszonegyedik században a vizuális kultúra kiemelkedő szerephez
jutott. A filmek teljes értékű művészeti alkotásokká váltak, szerves részét képezik a kultúrának. A hollywoodi filmipar termékei bevált módszereket alkalmazva célzatosan minél szélesebb közönséget igyekeznek
megszólítani, míg a független európai filmekre a kiterjedtebb alkotói
szabadság és a szűkebb célközönség jellemző. Mindkét esetben fontos
szerepet játszik a filmplakát mint reklámhordozó, mely kapcsolatot teremt a film és közönsége között. Előadásomban kísérletet teszek arra,
hogy feltárjam e két eltérő irányelv alapján gyártott filmek plakátjainak
vizuális szerkezeti elemeit.
mozesmihaly9@gmail.com
Kiss Anita
Márton Áron Kollégium, Debrecen
DE Bölcsészettudományi Kar,
Nyelvtudományi Doktoriskola I.
Az internetes kommunikációban megfigyelhető
kontaktushatások kétnyelvű közösségben
Az internet megjelenése és elterjedése kibővítette a kommunikációs lehetőségeket és felgyorsította az emberek közötti interakciót. Ez
a kommunikációs forma egyaránt magában hordozza az írott és a be-

szélt nyelv sajátosságait, mivel írásban realizálódik, de interaktivitása és
informális stílusa miatt a beszélt nyelv jellemző sajátosságait adja vis�sza. Előadásomban az internetes kommunikációra jellemző nyelvhasználati sajátosságokról lesz szó. Kétnyelvű környezetben élő fiatalok
kommunikációjában vizsgáltam meg, hogy a nyelvek egymásra hatása
és a beszélt nyelvre jellemző területi jellegzetességek miként mutatkoznak meg az írott formában megvalósuló digitális kommunikációban.
Az empirikus módszerekkel (résztvevő megfigyelés és kérdőíves felmérés) végzett kutatás célja az volt, hogy a spontán nyelvhasználat és a
direkt rákérdezés eredményeit egybevetve kiderítsem, hogy a kisebbségben élő kárpátaljai magyarok nyelvi repertoárja hogyan mutatkozik
meg egy olyan informális közegben, ahol az egyén kötöttségek nélkül
használhatja az alapnyelvét. A vizsgálat során olyan fontos tényezők is
előkerülnek mint identitástudat, azonos csoporthoz tartozás, egymás
iránti szolidaritás, a vizsgált nyelvekhez/nyelvváltozathoz való attitűd,
melyek fontos szerepet játszanak egy közösség nyelvmegtartásában.
kissanita0728@gmail.com
Kovács Andrea
Márton Áron Kollégium, Budapest
Zsigmond Király Egyetem
Bölcsészettudományi Kar,
Kommunikáció és médiatudomány MA I.
Érdekességek a szabadságharc hőseiről
Legkedvesebb nemzeti ünnepünk március 15. Nemcsak a diákok éreznek így, hanem a társadalom egésze. Több oka van annak, hogy ehhez
az ünnephez kötődünk leginkább. Meghatározó, hogy a szabadságjogokat és a nemzeti érzést, a függetlenséget fontosnak tekintők is magu-

kénak tekinthetik ezt a napot, hiszen mindezek együtt olvashatóak a 12
pontban. 1848 az összefogás fontos példája a magyar történelemben.
kovacs.andreya@gmail.com

7. ülésszak

Farkas Flóra
Eötvös József Collegium
Magyar késő középkor az irodalomórán –
a Philibertus látomása taníthatóságáról
Mit adhat egy gimnazistának a régi magyar irodalom? Miképpen kovácsolhat előnyt a szövegek viszonylagos távoliságából, a korántsem
akadálytalan hozzáférésből a tanár? Hogyan tanítsunk a misztériumjátékokról, moralitásdrámákról, ha a középkori irodalom tanításában
kanonizálódott szövegek egyike sem szolgálhat erre példával? Azon
túl, hogy az említett két fogalom ismerete szerepel a kerettantervben,
nyomósabb érvek is felhozhatók az e korszakból tanított művek szűkös és a nyelvtörténet miatt a nyelvtanórán egyébként is említendő
szövegekkel jelentős átfedésben álló kánonjának lehetőségekhez mért
bővítése mellett. Előadásom középpontjában a Philibertus látomása,
avagy Test és lélek vetélkedése című szöveg áll, mely fordítás révén került
az 1508-ban íródott Nádor-kódexbe. E keretes vizionárius elbeszélést
elsősorban abból a szempontból szeretném bemutatni, hogy milyen
sokoldalú irodalomórai felhasználásra kínálkozik; holott láthatólag

sem misztériumjátékkal, sem moralitással nem állunk szemben, ezen
műfajok több jellemző sajátosságát s részleteiben más középkori műfajokat, egészében pedig a korszak gondolkodásmódjának egy stilizált
szegmensét, néhány jellegzetes toposzát is szemléletesen reprezentálhatja – ami az ismeretbővítés ilyenféle eszenciális módozatát illeti.
Nem feledkezhetünk meg azonban a szöveg- és irodalomértési készségek fejlesztéséről sem; meglátásom szerint a szövegre ilyen jellegű feladatok is kitűnően alapozhatók, hiszen bár befogadható, kétségtelenül
kihívást jelent nyelvezete és stílusa, amely egyúttal minden bizonnyal
egyedi, semmi addigira nem emlékeztető olvasmányélménnyel ajándékozhatja meg a diákokat. A retorikai és a stilisztikai megközelítésen
túl a kreatív továbbgondolást elősegítő feladatötleteket is gyűjtöttem
a Philibertus látomásához, bízva abban, hogy munkám segítséget vagy
inspirációt nyújthat más, leendő vagy gyakorló magyartanárok számára is, továbbá, hogy a felmerült szempontok mentén olvasói közelebb
kerülhetnek (fordítás)irodalmunk ehhez a kevéssé ismert, nyelvileg és
tartalmilag egyaránt érdekes alkotásához.
farkasfloora@gmail.com
Kovács Dominika
Eötvös József Collegium
Vie de Saint Alexis: antik regényelemek
továbbélése egy szentéletben
Dolgozatomban Szent Elek legendájának legkorábbi, XI. századi ófrancia változatán keresztül
szeretném bemutatni, hogy miképpen alakul át egy viszonylag szárazon megírt szentélet regényes fordulatokkal és érzelmes lírai betétekkel gazdagított elbeszéléssé. A bemutatást követően a Pal.lat. 828-as

jelzetű vatikáni kódexben fennmaradt Deus pater indigne kezdetű, általam átírt kéziratot vetem össze a már említett ófrancia és a különféle
regényelemekkel kiegészült, feltehetően X. században keletkezett ógörög Szent Elek legendával.
kovacsd10@gmail.com
Bodor Viktória
Momentum Doctorandus, Kárpátalja
A beregszászi magyar óvópedagógusok
nyelvi/nyelvjárási attitűdjei
Jelen előadásban a következő kérdésekre kaphatunk választ: hogyan viszonyulnak a beregszászi
magyar óvodapedagógusok anyanyelvváltozatukhoz, a nyelvjárásokhoz és azok beszélőihez? Milyen szemléletmódot alkalmaznak az
óvodapedagógusok az óvodai anyanyelvi nevelés során, illetve hallottak-e már a hozzáadó (additív) nyelvszemléletről? Az előadás első
részében a kárpátaljai óvodai anyanyelvi nevelés helyzete kerül kifejtésre, továbbá az óvodapedagógusok anyanyelvi nevelésben betöltött
szerepének fontosságát és felelősségét taglalom. Az előadás második
részében pedig a kutatás eredményeinek bemutatásával a fent megfogalmazott kérdésekre kaphatunk választ. A kutatás során félig strukturált interjúkat készítettem. A kutatást nyolc beregszászi óvoda óvodapedagógusainak körében végeztem. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy az óvónők többsége az anyanyelvváltozatukkal és a
nyelvjárásokkal kapcsolatban pozitív, bár távolságtartó attitűdről vall.
A nyelvjárásokra értékként és örökségként tekintenek, illetve tisztelendőnek és becsülendőnek tartják azt, ha valaki nyelvjárásban beszél.
Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy annak ellenére, hogy az óvónők

többsége nem hallott még a hozzáadó (additív) szemléletmódról, az
anyanyelvi foglalkozásokon egy részük ösztönösen ezt a nyelvszemléletet alkalmazza. Viszont kiderült, hogy a gyermekek már az óvodában
is találkozhatnak az anyanyelvi nevelés során történő téves elvárásokkal és megbélyegzésekkel („Szerintem egy óvónőnek a nyelvjárást mindenképpen javítania kell”), amelyek rossz irányba terelhetik a gyermekek nyelvi/nyelvjárási attitűdjeinek alakulását.
bodor.viki8@gmail.com
Szanyi Andrea
Márton Áron Kollégium, Budapest
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
Gyógypedagógia, logopédia és tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakirányok IV.
A serdülőkorúak beszédtempójának jellemzői
Előadásomban a serdülőkorúak beszédtempójának sajátosságait vizsgálom. A serdülőkorúak spontán beszédét rögzítettem, majd a hangfelvételeket elemzés alá vetettem. A vonatkozó szakirodalom áttekintésével tanulmányoztam a beszédtempó alakításában szerepet játszó
tényezőket, valamint, hogy milyen tempóértékek mentén írhatóak le
a spontán beszéd időviszonyai. Főbb kutatási kérdéseim, hogy feltárható-e az életkor előrehaladtával serdülőkorban egy gyorsulási folyamat, van-e különbség fiúk és lányok beszédtempója között, valamint,
hogy van-e különbség kárpátaljai és budapesti tanulók beszédtempójában. A kutatás során 40 serdülőkorú hanganyagát vizsgáltam meg,
a részt vevő személyeket több szempont szerint hasonlítottam össze a
kutatási kérdésnek megfelelően.
szanyi.03@gmail.com

8. ülésszak

Koucs Viktória
Márton Áron Kollégium, Budapest
Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi gazdálkodás BA III.
Az Észak-alföldi régió és Kárpátalja egyes lokációs előnyeinek
elemzése a nagyobb volumenű beruházások bevonzása érdekében
Sikerült megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a magyar–ukrán határon átívelő együttműködések révén hogyan tudnánk minél több külföldi beruházást az Észak-alföldi régióba vonzani Kárpátalja adottságait kihasználva. Megvizsgálom, hogy ezen adottságok mennyire pótolhatják az Észak-alföldi régió hiányosságait úgy, hogy a térség ezzel egy
„közös területként” még vonzóbb helyszíne legyen egy-egy nagyobb
volumenű beruházásnak.
koucsviktoria@gmail.com
Juhász Tibor
Márton Áron Kollégium, Budapest
Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdaságtudományi Kar, Vállalkozásfejlesztés MA II.
Budapesti városnézés piaci lehetőségei
A kutatásom a budapesti turizmus városnézési szolgáltatásainak piacát
vizsgálja. Ezen belül a hagyományostól eltérő szolgáltatásokat kutattam a kínálati oldalt és a keresleti oldalt egyaránt vizsgálva. Az elemzés
egyik fókusza, hogy milyen megoldásokkal és szolgáltatásokkal rendel-

keznek, és milyen célpiacot választanak az egyes cégek. A kutatásom
során a kereslet oldalon külföldi fiatal (18-30 év közti) turisták igényeit vizsgáltam. A keresleti igények figyelembe vételével az értékelemzés
módszerét alkalmazva létrehoztam egy szolgáltatásjavaslatot, amely
innovatív és piaci résszolgáltatásként tekinthető.
tibor.juhasz.h@gmail.com
Kovács Áron
Márton Áron Kollégium, Pécs
PTE Természettudományi Kar,
Földtudomány PhD II.
A Balkán országainak és Magyarország fővárosának
közúti elérhetősége és gazdasági adottságai közötti összefüggések
A közút egyik olyan közlekedési alágazat, amely minden gazdasági folyamattal kapcsolatba hozható, közvetetten és közvetlenül is befolyásolja egy
régió és az ország gazdaságát, illetve társadalmi folyamatait. A közlekedés
fejlődésének térformáló hatásai a történelemből már ismertek; egyes régiók kiemelkedtek, majd a közlekedési irányok megváltozása következtében
visszafejlődtek. A kutatás a Balkán és Magyarország fővárosainak közúti
elérhetőségét vizsgálja regionális területi szinten. Összehasonlítja az eltérő
közúti infrastrukturális adottságokat. A közúti elérhetőség adatok segítségével megfigyelhetők a fővárosok eltérő vonzáskörzeteinek nagysága,
gazdasági erőtereinek kiterjedése, kapcsolata és társadalmat befolyásoló
tényezői (népesség, munkanélküliség) közötti összefügések. A tanulmány
rámutat arra, hogy balkáni országok milyen közúti kapcsolatban állnak
Magyarországgal és javaslatokat tesz arra, hogy milyen irányba kellene a
közutakat (autópályákat) fejleszteni, hogy Magyarország érdekei érvényesüljenek elsősorban a keletről érkező áruk fogadása terén.
aronkovac@gmail.com

Varga György
Eötvös József Collegium
Külkereskedelmi kapcsolatok a visegrádi országok
és az Európán kívüli világ között az európai uniós
csatlakozástól napjainkig
Előadásomban a sok tekintetben hasonló múlttal rendelkező visegrádi
országoknak (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia)
az Európán kívüli világgal lebonyolított külkereskedelmét mutatom be
a 2004-es uniós csatlakozástól napjainkig. A visegrádi országok szakpolitikai dokumentumainak elemzése alapján megállapítható, hogy
ezek az országok elsősorban az Európán kívüli világgal bonyolódó kereskedelmi forgalmukat igyekszenek növelni. Előadásom célja ezért
annak feltárása, hogy ez a szándék mennyire és hogyan valósult meg
a 2004-es uniós csatlakozás óta, amely mindegyik ország kereskedelmi
politikájának szempontjából jelentős változásokat hozott. A vonatkozó szakirodalom alapján a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos
elméleti megfontolások és a külkereskedelmi adatok elemzési korlátainak áttekintése után a visegrádi országok külkereskedelemmel kapcsolatos dokumentumait értékelem. Ezt követően az ENSZ Comtrade
adatbázisának áru- és szolgáltatáskereskedelmi adatai alapján vázolom
fel a visegrádi országok Európán kívüli világgal bonyolított kereskedelmének legfőbb jellemzőit és trendjeit. Az eredmények rámutatnak
arra, hogy 2009-hez képest 2014-re a négy ország közül Magyarország
esetében ennek részesedése a kereskedelmi forgalomból csökkent, míg
a többi ország esetében nőtt.
vargagyurci9621@gmail.com

9. ülésszak

Terhes Emil
Márton Áron Kollégium, Szeged
SZTE Általános Orvostudományi Kar IV.
Új mintavételi és vizsgálati eljárások a vékonybél
mitokondrium funkció vizsgálatára
Terhes Emil, 1 Juhász László, 1 Pálfi Alexandra, 1 Nászai Anna, 1 Poles Marietta, 1 Boros Mihály, 1,2 Mészáros András
1
Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti Műtéttani Intézet, Szeged
2
OROBOROS Instruments, Innsbruck, Ausztria
1

A vékonybél elégtelen vérellátása következtében kialakuló szöveti hipoxia döntően befolyásolhatja az energetikailag rendkívül aktív nyálkahártya sejtjeinek energiatermelését és egyéb mitokondriális funkcióit, ugyanakkor e sejtorganellumok működéséről meglehetősen kevés
kísérletes eredménnyel rendelkezünk. Ennek legfőbb oka, hogy jelenleg nincs olyan rutinszerűen alkalmazható mintavételi és vizsgálati eljárás, ami a sejteket nem károsítja. Célunk egy olyan technika kidolgozása volt, amely alkalmas lehet a mitokondriális funkció standardizált
vizsgálatára egészséges és kóros állapotokban. Na-pentobarbitállal
altatott hím Sprague-Dawley patkányok (300-350 g) vékonybeléből
(jejunum, ileum) szövetmintákat nyertünk, melyeket Ca2+ és Mg2+
kelátorral inkubáltunk. Ezt követően megvizsgáltuk, hogy miként befolyásolják a nyert sejtek mennyiségét, minőségét és respirációs tulajdonságait a Ca2+/Mg2+ kötő vegyületek, hőmérséklet valamint inkubációs oldatok egyéb komponensei. A mitokondriumok funkcionális

vizsgálatát (oxidatív foszforiláció – oxigénfogyasztás) nagyfelbontású
respirométerrel (Oroboros Oxygraph-2k, Innsbruck, Ausztria) végeztük. EGTA kelátor és foszfát puffer alapú oldattal 30+30 perc 4°C-on
történő inkubálást követően az epithelium nagy, összefüggő, organoid
kultúrára emlékeztető mintáit nyertük, melyek stabil mitokondriális
légzési funkcióval (rutin respiráció) rendelkeznek. A vékonybél epithelium sejtek izolálása közben a sejtek, valamint következményesen
a mitokondriumok is strukturálisan és funkcionálisan károsodnak
(pl. mitokondrium külső membrán), mely befolyásolja a respirációs mérések megbízhatóságát és reprodukálhatóságát. Ezzel szemben módszerünkkel morfológiailag ép és funkcionálisan is jól működő sejtek nyerhetők, melyek alkalmasak nagyfelbontású respirometriai mérésekre is.
NKFI K120232, GINOP-2.3.2-15-2016-00015
terhesemil@yahoo.com
Barsi Dániel
Márton Áron Kollégium, Szeged
SZTE Történelem – Matematika tanári MA II.
Jugoszláv – magyar kapcsolatok az 1956-os
forradalomtól a kádári konszolidációig
Előadásomban felvázolom a jugoszláv–szovjet viszony forradalom
előtti, Sztálin halálával bekövetkezett normalizálódását és a magyar fél
kilátásait ebben a folyamatban. Kitérek Jugoszláviának az 1956-os eseményekben játszott szerepére, valamint Nagy Imre és társai tevékenységére a budapesti jugoszláv nagykövetségen. A Nagy Imre-csoport
tragikus elrablását követő jugoszláv és nemzetközi sajtóvisszhangok,
valamint az ebből adódó jugoszláv-magyar jegyzékháború különösen
nagy hangsúlyt képvisel a munkámban. Bemutatom a Nagy Imre-per

és Jugoszlávia közötti összefüggéseket, valamint Tito és Hruscsov egymástól való elhidegülését, a jugoszláv-szovjet viszony lehűlését. Lényeges kérdés ebből az időszakból a Jugoszláviába emigrált magyar menekültek kezelése és az emigránsok hazahozatalán dolgozó jugoszláv–
magyar vegyesbizottság működése. Zárásként vázolom a „magyar ügy”
lefolyását az Egyesült Nemzetek Szervezetében és az ezt követő jugoszláv megbékélést a Kádár-rendszerrel.
bdaniel@gmail.hu
Kovács István
Márton Áron Kollégium, Budapest
Óbudai Egyetem Neumann János
Informatika Kar, Mérnök informatikus szakirány III.
A közösségi hálózatok biztonsága
Napjaink legelterjedtebb közösségápolási formája az internet világában vert gyökeret. Szinte életkortól függetlenül használunk valamilyen
közösségi alkalmazást. Felmerülhet azonban bennünk a kérdés, hogy
személyes adataink rejtve vannak-e a külvilág elől? Ki férhet hozzá,
felhasználják-e a személyes adatokat? Hogyan tudunk, vagy tudunk-e
egyáltalán védekezni ellene? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre próbálok választ adni.
istvan@mad.hu

Jakabos Orsolya
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Női szerepek a Black Mirror sorozatban
A Black Mirror sorozat világunk legnagyobb találmányai és az emberek vágyai közötti találkozást,
ütközést mutatja be egy alternatív jelenben vagy épp a közeljövőben.
A Black Mirror önmagában nem tekinthető feminista műnek, de mivel
egy közismert, sokak által követett sorozatról van szó, ezért fontos a
szerepe abban, hogy a nézőiben milyen kép alakul ki a jövőről és annak
bizonyos aspektusairól. Ebből kifolyólag tanulmányoztam a különböző részeket gender szempontból. Arra kerestem a választ, hogy ebben,
a közeljövőt minél reálisabban ábrázolni próbáló sorozatban hogyan
jelennek meg a nemi, főként a női szerepek.
ojakabos@gmail.com

10. ülésszak

Gaál Veronika
Selye János Egyetem
Komárno (Komárom) / TéKa
Az ógyallai cigányok tragédiája 1945 márciusában.
Adalékok a porrajmos felvidéki történetéhez
Az előadás a második világháború végi roma holokauszt csallóközi,
ógyallai eseményeivel foglalkozik. A szovjet front elől visszavonuló magyar és német hadsereg, illetve a Szálasi-féle nyilas csendőrség,
a közigazgatás a háború utolsó heteiben ebben a térségben súlyos
atrocitásokat követett el. Bemutatja a hitleri nemzeti szocializmus
cigányságot is felszámolásra ítélő intézkedéseit, kitér a magyarországi helyzetre. Tisztázza a roma holokauszttal kapcsolatos vitás kérdéseket. Hipotéziseket állít fel az eddigi szakirodalom alapján. Levéltári
források alapján cáfolja azokat az állításokat, melyek eddig a kérdéssel
kapcsolatosan csak az emlékezetre hagyatkoztak. 1945 márciusában
a két csallóközi falu, Vásárút és Nyárasd közti romagyilkosság felderítésének eddig nem volt forrásszintű elemzése. A feltárt levéltári források
alapján sikerült rekonstruálni az 1945. március 30-án történt vérengzést, amelyet az előadásban pontról pontra végigkövethetünk. Feltárja
az ógyallai cigányság tragédiájának előzményeit és körülményeit, s azt
is, hogy miként emlékeztek a gyilkosságra a túlélők.
veronikagaalova@gmail.com

Úr Györgyi
Márton Áron Kollégium, Pécs
PTE Általános Orvostudományi Kar PhD III.
3,4-diszubsztituált pirrolin nitroxidok szintézise,
spinjelölt uracil előállítása
A szabad gyökös vegyületek kutatása az elmúlt évtizedekben önálló
tudományterületté fejlődött az orvostudomány és a kémia területén.
A 2,2,5,5-tetrametil-pirrol(id)in, valamint a 2,2,6,6-tetrametil-piperidin gyűrűt tartalmazó vegyületekről bebizonyosodott, hogy antioxidáns hatásúak. Munkám során új módszert dolgoztam ki a 3,4-diszubsztituált pirrolin nirtoxidok szintézisére. Ez lehetőséget nyújt jód-, kén-,
ón- és bórorganikus nitroxidok egyszerű előállítására. A 3,4-dikarboximetilén pirrolin nitroxid 1 lépésben előállítható a korábban kidolgozott 9 lépéses módszer helyett. A diészter parciális hidrolízisével majd
az azt követő savazid szintézissel és Curtius-átrendeződéssel lehetőség
van 3-szubsztituált spinjelölt uracil nukleinbázis előállítására.
ur.gyorgyi@gmail.com
Dukai Edit
Márton Áron Kollégium, Pécs
PTE Közgazdaságtudományi Kar,
Vezetés és szervezés MA I.
A Pécsi Tudományegyetemen tanuló külhoni
egyetemisták egyetemválasztását befolyásoló tényezők
Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb problémát jelent a határon
túli területek lakosainak migrációs szándéka. A migrációs szándék

nem csupán a közép korosztály körében jelenik meg. Az egyetemi tanulmányaik előtt álló fiatalok mind nagyobb százaléka más országok
felsőoktatását választja. Ideiglenes migráció mellett döntenek, viszont
sok esetben ott ragadnak. Kutatásom célja, hogy megvizsgáljam, a Pécsett tanuló közel 200 külhoni fiatal milyen célokkal és elvárásokkal
érkeztek az egyetemünkre, mennyiben valósultak meg ezen elvárások.
A kérdőíves kutatásomban mindemellett rákérdeztem a beilleszkedési
folyamataikra, illetve az egyetem utáni terveikre.
dukai.edit@pte.hu
Horvát Lídia
Márton Áron Kollégium, Pécs
PTE Bölcsészettudományi Kar,
Germanisztika MA III.
Szókincs elsajátítása - de milyen stratégiával?
Az egyéni tanári szakmai gyakorlat alatt végzett, empirikus kutatáson
alapuló szakdolgozatom szeretném bemutatni. A kutatás alatt 4 általam választott tanulási stratégiát alkalmaztam az órán. A kutatás célja
a középiskolai diákok tanulási szokásainak tárgyalása, továbbá egyéni
tanulási stratégiák használata. A szakdolgozat célja, a 4 választott tanulási stratégia működésének értékelése, elemzése és reflektálása a jövőre
nézve.
holly2808@hotmail.com

