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Mit teszünk a tehetségekért?

Az SZTE Tehetségpont részeként működő Pro 
Talentis Universitatis Alapítvány célja a kiemelkedő 
képességgel rendelkező tehetségek

• felismerése,
• gondozása,
• felkarolása,
• számukra tehetségük kibontakoztatását biztosí-
tó kezdeményezések, rendezvények, szolgáltatások 
nyújtása.

A hallgatói ösztöndíjak mellett a Pro Talentis 
Universitatis Alapítvány az oktatás folyamatos meg-
újításával, színvonalának emelésével, nyelvtanulási 
lehetőségek biztosításával támogatja a tehetséges fi-
atalokat.

Az alapítvány kiemelkedő fontosságúnak tartja a tehetséges hallgatók továbbképzését és szemé-
lyes, illetve szakmai kompetenciáinak fejlesztését, így többek között támogatni kívánja az új tu-
dományos eredmények publikálását, a nemzetközi tudományos élet áramába való bekapcsolását 
és realizálását, s azon törekvéseket, amelyek nemzetközi szinten is új tudományos eredmények-
re vezethetnek, és segítik a hazai kutatók munkájának elismerését.

JÖN, JÖN, JÖN…

a TÁMOP 4.2.3 tehetséggondozási projekt részeként:

Nők a tudományban

– A projekt célja a tudomány és kutatási eredmények népszerűsítése, különös tekintettel a női 
kutatók által elért eredményekre. A projekt keretében 2013 őszén rendezik meg a „Nők a tudo-
mányban” című konferenciát.

Science Café programsorozat

– A projekt célja bevezetni a tudományt a mindennapi életbe, valamint elősegíteni a tudomány és 
a társadalom párbeszédét. Továbbá a laikusok, a nagyközönség számára is érthetővé és érdekes-
sé tenni olyan tudományos témákat, melyek szorosan kapcsolódnak a társadalomhoz és a hét-
köznapi élethez.
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Mintegy 150 ösztöndíjast köszöntöttek  
a Kiválósági lista díjátadóján 

Pozitív visszajelzés az oktatóknak is

Tavalyhoz képest keményebb szelekció történt a Kiválósági listában, ami remény-
ség szerint a díjak értékét is növeli – így összegezte az eredményeket Badó Attila, 

a Szegedi Tehetséggondozó Tanács elnöke a 28 arany-, 40 ezüst- és 84 bronzfokozatú 
hallgató kapcsán.

A mezőny a 2012-es évhez hasonlóan erős volt. A 
pályázók közül sokan már tavaly is szereztek foko-
zatot, illetve olyanok is voltak, akik idén előre tud-
tak lépni. 

A nagyszámú ösztöndíjas pozitív visszajelzés az 
oktatóknak, hiszen munkájuk értelmét látják ben-
ne: mintegy 150 tehetséges hallgatót díjazhatott az 
egyetem önkormányzati és vállalati támogatással – 
hangsúlyozta Rácz Béla általános rektorhelyettes. 
Solymos László alpolgármester úgy fogalmazott, 
a város és az egyetem együttműködése a Szege-
di Tehetséggondozó Tanáccsal és az SZTE Te-
hetségponttal való közös munkában teljesedett 
ki. „Szeged tenni próbál azért, hogy az itt tanuló 
tehetségek a városban maradhassanak és annak 
hírnevét öregbítsék” – fűzte hozzá. Az április 25-i 
díjkiosztón idén is jelen voltak a Tehetséggondozó 
Tanács tagjai, így Járai Zsigmond, az MNB felügye-
lőbizottságának elnöke, Telegdy Gergely korábbi 
EHÖK-elnök, Hatvani László professzor, Balogh 
Elemér alkotmánybíró, Szalay István főiskolai ta-
nár, korábbi polgármester, valamint Sófi József, a 
Sófi-alapítvány létrehozója.

A tanács az oktatók tehetséggondozási tevékeny-
ségének elismeréséül alapította a Pro Talentis 
Díjat, melyet idén Homoki-Nagy Mária oktatási 
rektorhelyettes, az SZTE ÁJTK Magyar Jogtörté-
neti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, 
valamint Pap Gyula, az SZTE TTIK Sztochasztika 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára vehe-
tett át. A Tehetségpont az SZTE Egyetemi Életve-
zetési Tanácsadó Központtal hirdette meg Esély-
egyenlőségi Talent Pályázatát a roma, szociálisan 
hátrányos helyzetű, illetve speciális képzési igényű 

hallgatóknak. Az SZTE Doktori Intézettel együtt-
működve pedig SZTE Talent Publikációs támoga-
tást is kiosztottak. Az egyetemi sajtó kettős jubile-
uma, valamint a húszéves kommunikáció szakos 
képzés apropóján az SZTE Médiacentrum és a Pro 
Talentis Universitatis Alapítvány SZTE Egyetemi 
Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíjat is alapított egy 
tehetséges kommunikáció szakos hallgató támoga-
tására. A Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged 
támogatásával két hallgató Szent-Györgyi Albert-
ösztöndíjban részesült. Az ünnepségen köszöntöt-
ték a Tehetségpont keretében működő SZTE Sófi 
József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány kura-
tóriumi díjakban részesült hallgatóit is. Támoga-
tónak jelentkeztek vállalatok is, amelyek többnyire 
saját profiljuknak megfelelő (például mérnök- vagy 
gyógyszerész-) hallgatókat patronálnak ösztöndíj-
jal. Idén az SZTE–Printker Vállalati Ösztöndíjat, 
Pro Talentis Sole Mizo Talent Ösztöndíjat, SZTE–
Egis Vállalati Ösztöndíjat és Pro Talentis Contitech 
Ösztöndíjat osztották ki.

Fotó: Szarvas Réka (SZTE Tehetségpont)

SZTEhetség
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SZTE Talent Kiválósági lista 2013
Előző számunkban a Kiválósági lista aranyfokozatú 
tagjainak névsorát, valamint a Szent-Györgyi 
Albert-ösztöndíjasokat és az SZTE Egyetemi Saj-
tóért Pro Talentis ösztöndíjasának nevét közöl-
tük, most az ezüst- és bronzfokozatúakat, vala-
mint a többi, a Kiválósági listával együtt kiosztott 
ösztöndíjak nyerteseinek neveit adjuk közre. A 
PhD-képzés kategóriában második körben elbírált 
aranyfokozatú tagok: Nagy T. István, Szigeti György 
és Szabó Mária. Minden díjazottnak gratulálunk!

Alap-, mester- és osztatlan képzés  
kategória
 
Ezüstfokozat

Cseh Viktória
Takács Zoltán
Dudás Csilla
Samu Gergely Ferenc
Kormányos Attila
Tasi Ágost Gyula
Jagodics Balázs
Polner Bertalan Kristóf
Béki Orsolya
Rendek Tímea
Szénási Ráhel
Szabó Tibor
Csordás Mónika
Muráth Szabolcs
Heilmann Ágnes

Bronzfokozat

Kutus Bence
Bodóné Hofecker Zsuzsanna
Kozmér Zsuzsanna
Dombi Edina
Hangya Noémi
Piróth Ildikó
Rácz Anita
Varga Leila
Berke Zsanett
Lázár Bence András
Kerepes Leila
Túri Tamás
Gémes Ivett Vivien
Bata Ágnes
Róka Éva
Kovács Viktória Anita
Márta Matild Erzsébet
Pap Luca Alexa
Szokol Zsófia
Bali Krisztina
Mohácsi Magdolna
Lukács Adrienn

Antós Judit
Balázs Andrea Márta
Imre Gergely
Ivány Emese
Kecenovic Egon
Korom Márta
Harazin András
Fazekas Anita
Gellény Krisztina
Szabados Márton
Boháti Dóra
Túróczi Tamás
Molnár Géza Bence
Németh Viola Luca
Ozsvar Zoltán
Bohner Bíborka
Pilling Zoltán
Kóródi Kitti
Schuszter Tamás
Dénes Edit Anikó
Barátfai Csaba
Forrai Szilvia
Temesfői Viktória
Márok Soma
Nagy Attila Gergő
Patai Roland
Boros Éva
Kovács Ildikó

PhD-képzés kategória

Ezüstfokozat

Talapka Petra
Kékes Szabó Marietta
Bartha Annamária
Arany Mihály György
Csankó Krisztián
Szalárdy Levente
Kiss Márton
Jani Péter
Gehér György Pál
Sántha Petra
Farkas János
Tóber Márta
Lehotai Nóra
Bugris Valéria
Bencsik Ottó

Bronzfokozatúak

Fejes Ildikó
Kovács Dóra Irén
Dömötör Orsolya
Sike Ádám
Tóth Adél
Karácsonyi Éva
Antal Elvira Fotók: Szarvas Réka 

(SZTE Tehetségpont)
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Bajnóczi Éva Gabriella
Poles Marietta Zita
Gácsi Attila
Geltsch Nikoletta
Berki Péter
Fajt Anita
Kotogán Alexandra
Kósa Magdolna
Szelepcsényi zoltán
Kálmán János
Baranyi Nikolett
Knapp Levente
Madarász Dániel
Virágh Máté
Szabó István Zoltán
Pásztor Attila
Csizmadia Tamás
László Anna
Feigl Gábor
Homa Mónika

Művész kategória

Ezüstfokozat

Szabó Csilla
Pesti Emma
Pintér Tünde

Bronzfokozat

Túróczi Tamás

Sportoló kategória

Ezüstfokozat

Császár Gergely
Széll Csaba
Széll Dömötör
Szlatárovics Orsolya
Szelepcsényi Zsolt
Szablics Péter
Bogdán Annabella

Bronzfokozat

Tóth Ibolya
Kapitány Zoltán
Szeltner Ivett Brigitta
Tóth Attila
Balázs Andrea Márta
Szilágyi Péter

Esélyegyenlőségi Talent-ösztöndíjasok

Boross Barnabás
Szili Tamás István

Fülöp Zoltán Ottó
Csábi Máté László
Szelepcsényi Zoltán 
Tóth Gabriella
Mintál Kinga
Lengyel Fanni
Gál Andor Lászlóné
Takó András
Miskolczi Gottfried
Csibri Péter
Farkas Marietta Gréta
Mezei Tímea Erzsébet
Kovács Adrienn
Szverle Szandra
Mindák Éva
Mencel Mónika Szabina
Mencel Edina
Demsa Andrea
Róka Éva
Kovács Kitti
Fehérvári Liza Tímea
Tóth Vivien
Petőcz Tamás
Rideg Ildikó
Varga Dániel Géza
Kassai Szilvia

Pro Talentis Vállalati Ösztöndíjprogram

– SZTE–Printker Vállalati Ösztöndíj: Hollós Anna-
mária
– Pro Talentis Sole Mizo Talent Ösztöndíj: Hornyik 
Renáta
– SZTE–Egis Vállalati Ösztöndíj: Hudik Róbert
– Pro Talentis Contitech Ösztöndíj: Gál Szabolcs

SZTE Talent Publikációs támogatás

Fiser Béla
Szalai Anikó
Sárközy Márta Julianna
Talapka Petra
Rokszin Adrienn Aranka
Pálóczi János István

Az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért 
Alapítvány kiemelt kuratóriumi díjban része-
sült hallgatói

Hursán Dorottya
Kecsenovity Egon
Kis László
Kozák Gábor
Pápai Márta
Wittmann Victoria

Fotó: Illés Réka 
(SZTE Médiacentrum)

Fotó: Szarvas Réka 
(SZTE Tehetségpont)

Fotó: Szarvas Réka 
(SZTE Tehetségpont)
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A határon túli tehetségekre is figyelnek 

Negyven határon túli magyar hallgató konferenciája

Munkácsy Mihály és szülőföldje kapcsolata, felfedeztető matematika és művér – 
többek között ilyen témákban hangzottak el előadások a Balassi Intézet Márton 

Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programjának második hallgatói konferenciá-
ján az SZTE bölcsészkari épületében április 20-án.

A diákok a legkülönfélébb kutatási területeket mű-
velik, így a történelemkönyvekben fellelhető szte-
reotípiáktól a művér előállításán át Kárpátalja tör-
ténetírásáig hallhattak érdekes prezentációkat a 
résztvevők. A negyven tehetséges határon túli ma-
gyar hallgató részvételével lezajlott szimpóziumot 
az SZTE Tehetségpont is támogatta. 

A határon túli tehetségek szolgálatában

Több éve rendeznek határon túli magyar résztve-
vőkkel tehetséggondozó konferenciákat Szegeden 
– emlékeztett Badó Attila, a Szegedi Tehetséggon-
dozó Tanács elnöke, az SZTE Tehetségpont ve-
zetője. A konferenciával a hallgatók tudományos 
pályájukra készülnek, a szimpózium arra is jó alka-
lom, hogy bemutassák prezentációs képességüket, 
ami az elhelyezkedésnél is majd rendkívül fontos 
lesz. A professzor azt is felidézte, tavaly Kanyári 
József vehette át tehetséggondozó tevékenységé-
ért a Tehetségpont Pro Talentis Díját, az egyetem 
ezzel is szeretné megbecsülni azt a fontos munkát, 
amit az igazgató végez. A konferencia színvonalát 
többek között az is jól mutatta, hogy az előadók 
között a Tehetségpont Kiválósági lista és Talent-
ösztöndíjpályázatán eredményesen szerepelt hall-
gatók is szerepeltek. 

Segítenek visszailleszkedni

A Márton Áron Szakkollégiumok (MÁSZ) kifeje-
zetten határon túli magyar egyetemistákat karol-
nak fel, a Balassi Intézet a kulturális szakdiplomá-
cia és ösztöndíjak gondozása mellett a határon túli 
magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak 
elősegítésére tart fent szakkollégiumi rendszert. 

Hógenburg Tamástól, a Márton Áron Szakkollé-
gium igazgatójától megtudtuk, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériummal közösen hirdetnek meg 
pályázatokat, melyeknél vagy lebonyolítóként vagy 
közreműködőként lépnek fel, mint például a mi-
niszteri ösztöndíjak, vagy az úgynevezett tehetség-
gondozó és kutatói szakkollégiumi programok. A 
határon túli hallgatók számára szülőföldi szakmai 
gyakorlatokat is szerveznek, hogy segítsék a diákok 
visszailleszkedését az otthoni szakmai környezet-
be. A tehetséggondozó szakkollégiumot a kutatói 
programjuk „előszobájaként” hirdették meg, idén 
először mindkettőt módszertani konferenciával 
kezdték, majd a tehetséggondozó szakkollégium 
programban egy hallgatói szimpóziummal foly-
tatták, ahol a fiatalok beszámolhattak a kutatási 
eredményeikről. Az igazgató hangsúlyozta, ez igen 
jó alkalom a fiatal leendő kutatók közötti kapcsolat-
építésre is. A kutatói vonalon a módszertani kon-
ferenciát workshop követi, melyen a felkészülést 
segítő tutorok ellenőrizhetik a résztvevők haladá-
sát, majd egy zárókonferencián adnak elő a kutató 

SZTEhetség

Fotó: Üllei Kovács László (SZTE Médiacentrum)
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fiatalok. Az igazgató arról is beszélt, a Márton Áron 
Szakkollégium nem csak a tehetséges és kutatni vá-
gyó fiatalokat karolja fel, egyéb programjaival min-
denkinek szeretnének kínálni valamit, ezért többek 
között író-olvasó találkozókat, sportprogramokat, 
illetve tanulmányi kirándulásokat is szerveznek. 

Százhúszból negyven

A tehetséggondozó programban a Balassi Intézet 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma olyan pá-
lyázatot írt ki, amire már komoly eredményekkel 
rendelkező, határon túli magyar hallgatók jelentke-
zését várták – magyarázta Kanyári József, a szegedi 
Márton Áron Szakkollégium igazgatója. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián elért helye-
zések, tudományos publikációk, illetve jó tanulmá-
nyi eredmények mind pontot jelentettek az elbírá-
lásnál. 120 pályázat érkezett, ebből 40-en kaptak 
ösztöndíjat, melynek összege 10 hónapra 200 ezer 
forint. A 40 ösztöndíjas előadót kérték fel a szege-
di szimpóziumra, akik két szekcióban adtak elő, a 
humán szekcióban 21, a természet- és egészségtu-
dományi szekcióban 19 prezentációt hallhattak a 
résztvevők. Az ösztöndíjas határon túli magyar di-
ákok olyan magyarországi nagy egyetemi közpon-
tok hallgatói, mint a Szegedi Tudományegyetem 
vagy a Debreceni Egyetem, de érkeztek előadók 
például a révkomáromi Selye János Egyetemről, a 

beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskoláról, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetemről vagy az Ungvári Nemzeti Egyetemről 
is. Az igazgató hozzátette, nem kétséges, hogy az itt 
ösztöndíjat szerzett hallgatók nagy része doktori 
képzésben folytatja majd tovább tanulmányait. 

A szegedi Márton Áron Kollégium az SZTE Te-
hetségpont támogatásával minden évben rendez 
legjobb hallgatóinak egy olyan napot, mikor tevé-
kenységükről előadást tarthatnak, mert fontosnak 
tartják, hogy a tehetséges hallgatók időről időre be-
mutathassák kutatási eredményeiket – összegzett 
Kanyári József. 

Fotók: Üllei Kovács László (SZTE Médiacentrum)
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Kisebbség és többség között
Mátyus Ákosnak a tehetséggondozás is érv Szeged mellett

A kisebbségek, így a határon túli magyarság, illetve a szomszédos országok többsé-
gi nemzetei felé is a politológus és a közgazdász szakma szemével közelít Mátyus 

Ákos, a Gazdaságtudományi Kar elsőéves közgazdaság és közpolitika mesterszakos 
hallgatója, a 2013-as Év Tehetsége cím birtokosa.

Mátyus Ákos a délvidéki Zomborban született, és 
egy kis szórvány magyar faluban, Nemesmilitcsen 
nőtt fel, ifjúkori tapasztalatai nagyban meghatá-
rozták azt, hogy a kisebbségi kérdés vált fő kutatási 
területevé. Tanulmányait eredetileg szülőföldjén 
szerette volna folytatni, de a Vajdaságban nem 
lehet állami intézményben politológiát tanulni.  
„Belgrád és az anyaország közt választva egy percig 
sem tétováztam, hogy Magyarországra jövök egye-
temre. Szerettem volna egy jó hírű, magas színvo-
nalú intézményben diplomát szerezni – mindent 
egybevetve Szeged tűnt a legjobb választásnak” 
– mesélte Mátyus Ákos. „A kisebbségi léthelyzet 
alapvetően mindig egy kicsit sziszifuszi küzdelmet 
takar egy demokráciában. Mint ahogy elnevezésből 
is adódik, egyedül szinte lehetetlen megszerezniük 
az elképzeléseik, érdekeik érvényesítéséhez szük-
séges többséget, melyre az egész rendszer épül” 
– magyarázta a hallgató, aki Löffler Tibor, a Polito-
lógia Tanszék docensének témavezetésével végzi 
tanulmányait. Hozzátette: a kérdés persze ennél 
sokkal árnyaltabb, így nyilvánvalóan nem mond-
hatjuk, hogy a kisebbségi politizálás hiábavaló vol-
na. Különösen nem az napjainkban, amikor a békés 
autonómiatörekvések ismételt fokozódásának le-
hetünk tanúi. 
 
Az EU nem akar döntőbíró lenni

Mátyus Ákos úgy véli, több oka van annak, hogy a 
mai napig nem sikerült megnyugtatóan rendezni a 
határon túli magyar közösségek helyzetét. „Először 
is a 20. század eseményei történelmi ellentéteket 
hoztak köztünk és szomszédaink közt. Tovább táp-
lálja a félelmeket, hogy az államok gyakorta attól 
tartanak, a nemzetpolitika révén épp a védendő kö-

zösségek által nyílik majd beavatkozási lehetőség 
saját országuk belső viszonyaiba. Ilyen körülmé-
nyek között alapvetően a nemzetközi jog feladata 
az elvek lefektetése, melyhez optimális esetben 
minden állam igazodna saját specifikus jellemzői-
hez mérten. A jelenlegi kisebbségvédelmi rendszer 
viszont csak addig látja el feladatát, amíg az adott 
államban egyértelmű hajlandóság mutatkozik a 
saját kisebbségi polgárai által felvetett problémák 
pozitív rendezésére” – fejtegette a hallgató. Hozzá-
fűzte: a közép-kelet-európai uniós bővítést követő-
en nagy várakozással fordult mindenki az EU felé, 
ugyanakkor hamar szembesülni kényszerült vele a 
magyarság, hogy az unió nem kíván e kérdéskörrel 
érdemben foglalkozni és folyamatosan bíráskodni 
az országok között. 

Kölcsönös jobb megértés

Ákos az elmúlt időszakban nyitott a szomszédos 
országok többségi nemzeteinek irányába is, a köl-
csönös jobb megértés érdekében – elsősorban a 
balkáni térségre koncentrálva. Az elmúlt időszak-

Példakép(p)
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ban például a horvát nemzetpolitikai folyamatokat 
vette górcső alá. Ennek keretében tavaly decem-
berben Zágrábban töltött néhány napot, idén pedig 
Eszéken folytatta vizsgálódásait. A horvát népről 
alapvetően azt kell tudni, hogy tagjainak közel fele 
a mai Horvátország területén kívül, javarészt di-
aszpórában él. Ákos szerint példás, hogy esetükben 
voltak és vannak olyan nemzetpolitikai kérdések, 
melyek mentén – Magyarországgal szemben – 
nemzeti konszenzus tudott kialakulni. Ugyan a há-
ború is közrejátszott, ám ilyen volt a külföldön élő 
horvátok állampolgárságának kérdése, amely mel-
lett vita nélkül egyöntetűen felsorakoztak – emelte 
ki a hallgató. Mátyus Ákos mesterképzéséből adó-
dóan újabban gazdasági szemléletű vizsgálódáso-
kat is végez. „A ’piszkos anyagiak’ ugyanis ezen az 
alapvetően pátosszal kezelt területen is nagyban 
meghatározzák a folyamatok alakulását” – fűzte 
hozzá.

Tenni akarás

„Alapvetően egy erős tenni akarás él bennem mind 
szülőföldem, mind a határon túli magyarság irá-
nyába. Egyelőre még keresem a helyemet, hogy hol 
és milyen módon tudnék leginkább hasznára válni 
ezeknek a közösségeknek, ezért arra is gondoltam 
már, hogy egyszer esetleg köztisztviselőként, vagy 
politikusként túllépek a kutató szerepkörén” – 
árulta el a hallgató.
Ákos közel négy éve tagja az SZTE Tehetségpont-
nak. „Több, a Tehetségpont által szervezett képzé-
sen és rendezvényen vettem részt, sőt a jóvoltából 

még brüsszeli tanulmányúton is voltam” – sorolta 
a hallgató. Azt is kiemelte, hogy tanulmányai alatt 
bármilyen megoldhatatlannak tűnő problémával 
bátran fordulhatott Sófi Józsefhez is, a Szegedi Te-
hetséggondozó Tanács tagjához. „Összességében a 
szegedi tehetséggondozás nagyban közrejátszott 
abban, hogy az alapképzést követően is a városban 
maradtam” – összegzett Ákos. 

NÉVJEGY

Mátyus Ákos (1990) a délvidéki Zomborban 
született. A szabadkai Politechnikai Iskola kísér-
leti tagozatán érettségizett 2009-ben, Vuk-díjas 
elismeréssel („summa cum laude”). 2012-ben 
szerzett BA-diplomát az SZTE Állam- és Jogtu-
dományi Karának politológia alapszakán. 2011-
ben fél évig tanult a norvégiai Tromsø-i Egye-
tem Politikatudományi Karán. 2010-ben, illetve 
2011-ben európai uniós tanulmányúton vett részt 
Brüsszelben. 2011-ben a XXX. Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencián a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium különdíjában ré-
szesült. 2012-ben a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala által közétett országos pályázaton dí-
jazták dolgozatát. 2011 decemberében felvették 
az MTA szerbiai partnerintézményeként műkö-
dő Magyarságkutató Tudományos Társaság tag-
jai közé. 2013-ban a Sófi-alapítvány különdíja-
sa, az SZTE Tehetségpont Kiválósági listájának 
aranyfokozatú tagja, az Év Tehetsége.
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„Innovációra” vár a politológia
A legitimitás szakértőjével beszélgettünk

A politológusokkal szemben sokszor politikai elvárásokat is támasztanak, tudomá-
nyos állásfoglalásuk pedig olykor a „pártpolitikai bértollnok” gyanújának árnyé-

kát vetíti rájuk – tudtuk meg Löffler Tibortól, az SZTE Politológiai Tanszékének egye-
temi adjunktusától.

Milyen ma a poltitológusok elismertsége, ad-
nak a szakvéleményükre, kikérik esetleg a 
döntéshozók is a tanácsaikat?

Összességében a társadalomtudományok meg-
becsültnek mondhatók, a politológiával azonban 
gondok vannak, amivel a szakma is tisztában van. 
Főleg azért, mert politikai szerepet vállalnak a po-
litológusok, illetve politikai elvárásokat támaszta-
nak velük szemben, aminek nem lehet megfelelni. 
Tanácsadást inkább kormányzati és pártpolitikai 
szinten igényelnek, ami külön forrása a presztízs 
csökkenésének.

Létezik-e a tudománytól elvárt ,,objektív”, 
interszubjektív nézőpont a politológiában, 
vagy ha a szakember elemzésében az egyik ol-
dalt gyengébbnek tünteti fel, automatikusan 
a másik oldal szónokának könyvelik el?

Sajnos az ilyen előítéletes ,,elkönyvelés” nagyon 
is létezik. A többé-kevésbé objektív megközelítés 
lehetséges, de az elemzésekben sok a hiányosság, 
talán éppen a túlzott szakmai szubjektivitás miatt. 
A ,,legrosszabb”, amikor szakmai álláspontunk vé-
letlenül találkozik egy pártéval: Isten se mossa le 
rólunk, hogy bértollnokok vagyunk.

A gazdaság a természet-, illetve élettudomá-
nyok innovációit próbálja kiaknázni, vajon 
a társadalomtudomány területén beszélhe-
tünk-e innovációkról, és ha igen, mik azok?

Én ilyen lehetőségeket inkább a szociológiában és 
a vele rokon tudományágakban látok a társadalmi 
valóság és változások feltérképezése terén. Elvileg 

a politológiában is lehetne, de itt iszonyú a lemara-
dás.

Kutatási területe a politikai legitimitás, ami 
alatt elsősorban a politikai hatalmi intézmé-
nyek és rendszer különböző jellegű elfoga-
dottságát értjük. Mit gondol, a mai európai 
demokráciáknak mi a legfőbb legitimációs 
bázisa?

Az adott rendszer teljesítménye, hatékonysága. Ki-
csit leegyszerűsítve: az életszínvonal és szociális 
biztonság. Úgy vélem, ha a gazdag Nyugat-Európa 
magyar szinthez közelítve szegényedne fokozato-
san, az ,,európai értékek” egyre kevésbé legitimál-
nák a rendszereket.

A gazdasági recesszió kapcsán beszélhetünk 
politikai legitimációs válságról is, vagy nem 
feltétlenül függ össze a kettő?

Példakép(p)

Fotó: A.M.
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Beszélhetünk, amennyiben a recesszió okának a 
politikai döntéshozókat, politikusokat és rendsze-
reket tartják. Az EU politikai irányítási struktú-
rája éppen egy ilyen legitimációs válsággal küzd, 
és éppen ezért nőtt meg nagyon az unióban az 
euroszkeptikusok aránya.

Az Európában élő kisebbségek milyen legiti-
mációs elvekre támaszkodhatnak?

Igen nehéz ezt megválaszolni, mert országonként 
nagyon eltérő a kisebbségek helyzete, elfogadott-
sága, helyzetük jogi-alkotmányos szabályozottsá-
ga. Az Európai Unió számára a téma igen érzékeny, 
ezért a legáltalánosabb elvek deklarálása mellett 
inkább hajlanak az egyes nemzetállamok belügye-
ként kezelni a kérdést. Látványos példája ennek, 
ahogy a határon túli magyar kisebbségek szélma-
lomharcot folytatnak az autonómiáért, miközben 
az EU-ban működő autonómiamodellek vannak, 
amelyekre lehet hivatkozni, de szinte reménytele-
nül.

A kisebbségkutatás kapcsán talált egy lelkes 
tanítványra, Mátyus Ákosra. Hogyan?

Ákosra éppen egy legitimációval foglalkozó kur-
zuson figyeltem fel még másodéves korában. Azon 

kevesek közé tartozott, akik órán is aktívak és ér-
deklődők. Több jó kérdést tett fel, és ezért az egyik 
órát annak szenteltem, hogy a témát alaposabban 
körbejárjuk, nem megelégedve az ad hoc vála-
szokkal. A kisebbség- és nemzetpolitikai érdeklő-
dését azért tudtam segíteni, mert bár a téma nem 
tartozik szorosabb kutatási területem közé, igen 
fogékony volt a probléma legitimitáspolitikai és le-
gitimációelméleti dimenziói iránt, úgyhogy – ezo-
terikus metaforával élve – a Szaturnusz és a Vénusz 
szerencsésen egybeállt. Könnyű őt ,,témavezetni”, 
mert ahogy az egyes dolgozatai (évfolyamdolgozat, 
szakdolgozat, TDK-dolgozat) esetében is történt, 
tájékozott és ,,képben” volt azokban a kérdésekben, 
melyekben tanácsot kellett adnom, vagy korrigál-
nom kellett. Idealizálni nem akarom őt, de annyi-
ban az ,,ideális” hallgató típusába tartozik, hogy 
nem csak jól tanul és vizsgázik, hanem kutatási és 
elemzési hajlamai is vannak. Ilyen diákkal sokkal 
könnyebb együtt dolgozni. No és nem utolsó sorban 
a hallgatónak legyen szűkebb érdeklődési területe, 
valamiféle ,,hobbitémája”, ami állandóan foglalkoz-
tatja őt, ezért külső késztetés nélkül is utánanéz 
dolgoknak. Ahogy az én egykori témavezetőm és 
mentorom, Belényi Gyula annak idején mondta: az 
a jó, ha a hallgató akkor is a témáján gondolkodik, 
amikor átmegy a zebrán...

Fotó: A.M.
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Katalizátorkutatás felsőfokon
Enzimek adják a mintát a 2013-as Év Doktoranduszának kutatásaihoz

A szerves kémiában igazi kihívást jelent az olyan katalizátorok előállítása, melyek 
célzottan képesek hatni és könnyen eltávolíthatók. Ilyenekkel foglalkozik a 2013-

as Év Doktorandusza, Csendes Zita, a Kémia Doktori Iskola PhD-hallgatója a Szerves 
Kémiai Tanszéken.

„Már gyerekként érdekelt a kémia. Emlékszem, 
hogy gyakran játszottam olyat otthon, hogy külön-
böző dolgokat, amiket a lakásban találtam, összeke-
vertem, és figyeltem, hogy mi történik. Sajnos nem 
robbant fel semmi, így szüleim nem is akartak erről 
a választásról lebeszélni” – idézte fel Csendes Zita. 
Családjában egyébként eddig még senki sem fog-
lalkozott kémiával. „Nem is nagyon értették, hogy 
bennem honnan a vonzalom a tárgy iránt” – árulta 
el a doktorandusz. 

Jó tanárok

A történet klasszikus: általános iskolás tanárnője 
szeretette meg Zitával a kémiát, járt szakköre is, 
ahol érdekes kísérleteket végeztek, majd a közép-
iskolában is nagyon lelkiismeretes kémiatanárok 
„jutottak” neki, így érdeklődése egyre nőtt. Ennek 
ellenére nem volt teljesen egyértelmű számára, 
hogy kutató lesz. „A matematikát is nagyon szere-
tem, ezért először arra gondoltam, hogy kémia-ma-
tematika szakos tanár leszek. A gimnázium utolsó 

Mikroszkóp – innováció a tehetségektől
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évében döntöttem úgy, hogy a kutatói pályát válasz-
tom, hiszen ezzel lehetőségem van egyszerre kutat-
ni és tanítani az egyetemen” – magyarázta a dok-
torandusz. Így került a klinikai kémikus szakra. „A 
tantervben nem szerepelt kötelező projektmunka, 
de szabadidőmben szerettem volna szerves kémi-
ával foglalkozni. Pálinkó István tanár úr tartotta a 
Szerves kémia II. kurzust, ahol sokat mesélt a kuta-
tási területéről is, ami nagyon felkeltette az érdek-
lődésem. Majd vettem a bátorságot, és odamentem 
hozzá megkérdezni, hogy dolgozhatok-e nála. Nagy 
örömmel töltött el, hogy igent mondott” – emléke-
zett vissza Zita. 

Slágertéma

Ezután katalizátorkutatással kezdett foglalkozni, 
azaz olyan anyagokat vizsgál, amik segítik, gyor-
sítják a kémiai reakciók lejátszódását. „A katalizá-
torkutatás slágertéma, hiszen a vegyipari termékek 
körülbelül 85 százalékát katalitikus eljárásokkal ál-
lítják elő” – tudtuk meg a PhD-hallgatótól. „A igazi 
kihívás az, hogy olyan katalizátorokat állítsunk elő, 
amelyek a reakciókban nagy szelektivitással (akár 
100 százalékkal) működnek, ezzel a felesleges mel-
léktermékek képződése elkerülhető. További előny, 
ha a katalizátor a reakció lejátszódását követően 
könnyen eltávolítható és újra felhasználható. Erre 
megoldás, ha heterogén katalizátorokat készítünk, 
például folyadékfázisú reakciók esetén szilárd ka-
talizátorokat alkalmazunk” – folytatta Zita.

Csoda érdekes

A természet leghatékonyabb katalizátorai az en-
zimek, szelektivitásuk és aktivitásuk kiemelkedő, 
azonban csak az élő szervezetben jelenlévő körül-
mények között működőképesek, így laboratóriu-
mi és ipari alkalmazásuk legfeljebb korlátozottan 
lehetséges. „A célom olyan anyagok létrehozása, 

melyek az enzimekhez hasonló tulajdonságokkal 
rendelkeznek, de sokkal változatosabb reakció-
körülmények között képesek kifejteni hatásukat” 
– fejtegette a doktorandusz. Ennek érdekében az 
úgynevezett szuperoxid dizmutáz enzimek aktív 
centrumával analóg szerkezetű különböző fémio-
nok (mangán-, nikkel-, réz- és vasionok) aminosav 
komplexeit rögzíti szilikagélen és gyantán, kovalens 
kötéssel. Az említett enzim csökkenti az élő szerve-
zetben előforduló vagy az élő szervezetre ható na-
gyon reaktív gyökök reakciókészségét (ilyen gyökök 
okozzák például az öregedést is). Ezután következik 
a kialakult felületi komplexek lehetséges szerke-
zetének meghatározása, valamint katalizátorként 
való felhasználása a ciklohexén oxidációja során.  
 
Ezt a katalizátort elsősorban a vegyipar, má-
sodsorban a gyógyszeripar (itt előnyösebb, ha 
a katalizátor nem tartalmaz fémiont) haszno-
síthatja, hiszen szelektív oxidációval számos 
fontos vegyület (alkoholok, ketonok, aldehi-
dek, fenolok, epoxidok, észterek) állítható elő.  
 
„A legizgalmasabb rész azon gondolkozni, hogy mi 
miért történik. Csoda érdekes az, amikor az ered-
ményeket logikus láncba foglalva újraolvashatjuk 
egy már megírt tudományos közleményünkben” – 
összegzett Zita. A doktorandusz szeretne a jövőben 
is az SZTE-n dolgozni, ezért tanársegédi állásra 
pályázik. Ha nem sikerül, külföldön próbál szeren-
csét. 

NÉVJEGY

Csendes Zita (1987) Kiskunfélegyházán szü-
letett, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimná-
ziumban érettségizett 2005-ben, majd a Szegedi 
Tudományegyetemen 2010-ben szerzett klinikai 
kémikus végzettséget. Jelenleg a Kémia Doktori 
Iskola PhD-hallgatója. Munkáját eddig Köztár-
sasági Ösztöndíjjal (2009/2010), az SZTE TTIK 
Kiváló Hallgatója címmel (2010), Diplomamunka 
Nívódíjjal (2010), Tehetséggondozó Doktoran-
dusz-ösztöndíjjal (2011) és Apáczai Csere János 
Doktoranduszi Ösztöndíjjal (2013/2014) ismer-
ték el. A 2010-es keszthelyi Women Chemists and 
Innovation in the Visegrad Countries konferen-
cián a legjobb előadás díját nyerte el, 2012-ben 
SCIEX-NMSch ösztöndíjjal hat hónapot töltött a 
Genfi Egyetemen. 2013-ban az SZTE Kiválósági 
lista aranyfokozatú tagja, az Év Doktorandusza 
cím birtokosa.



15

Az ipart is érdeklik a katalízis-alapkutatások
Családias kutatócsoportban „játszanak” kémiát

A képzelőerőt mozgósító innovatív gondolkodás – többek között ez kell az úgyne-
vezett katalitikus reakciók tanulmányozásához – vallja Pálinkó István, az SZTE 

Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi docense. 

Többek között katalízissel foglalkozik, miért 
érdekes ez a terület?

A katalizátorok olyan anyagok, amelyek segítik 
a reakciók lejátszódását. Azt tudjuk, hogyha egy 
edényben (egy reaktorban) összehozunk olyan ve-
gyületeket, amelyek elvileg képesek egymással rea-
gálni, nagyon gyakran normál körülmények között 
(szobahőmérséklet körül és atmoszférikus nyomá-
son) nem történik semmi. Egy reakcióban kötések 
hasadnak fel és új kötések, új molekulák jönnek 
létre. A kötések felszakításához energia kell. A ka-
talizátorok ezt az energiagátat csökkentik, így a kö-
tésfelhasadást könnyebbé teszik. A katalizátorok, 
különösen a szilárdfázisú, úgynevezett heterogén 
katalizátorok működési mechanizmusa bonyolult, 

és nagyon sok fontos részlet egyáltalán nem ismert. 
Sokféle műszeres módszer áll rendelkezésre a fo-
lyamatok és a katalizátor vizsgálatára, de a felületi 
reakciók dinamikájának megismerésére még szű-
kek a műszeres mérési lehetőségek, itt nagy teret 
kap a kémiai törvényszerűségektől nem elrugasz-
kodó, de a képzelőerőt mozgósító innovatív gondol-
kodás. Én például ezért is szeretek ezen a területen 
dolgozni.

Mennyire gyorsan mennek át itt az alapkuta-
tásos eredmények ipari alkalmazásba?

Mivel az ipari folyamatok döntő többsége katali-
tikus, így a kémiai ipart már az alapkutatási ered-
mények is érdeklik. Például az egyik legjelentősebb 

Fotó: A.M.

Mikroszkóp – innováció a tehetségektől
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katalíziskutatási eredményeket közlő folyóirat, a 
Journal of Catalysis előfizetési díja azért olyan szo-
katlanul alacsony, mert kiadását támogatja az ipar. 
Vagyis itt az alapkutatási eredményeket elég gyor-
san alkalmazni is kezdik.

Mik a legaktuálisabb célok?

Mindenki örülne, ha olyan katalizátorokat sikerül-
ne kifejleszteni, amelyek olcsók, sokáig használha-
tók, nagyjából szobahőmérsékleten és atmoszféri-
kus nyomáson működnek, és lehetőleg csak egyféle 
(és persze a kívánt) termék képződését segítik elő, 
ugyanis ekkor megtakarítható a hosszadalmas és 
drága termékszétválasztás. Persze olyan nincs, 
hogy kifejlesztünk egy ideális katalizátort, ami 
mindent tud. A kémia nagyon gazdag, már eddig is 
több ezer reakció ismert, és naponta fedeznek fel 
új reakciókat, amelyek egy része nem katalitikus, 
de jó lenne azzá tenni, azaz nagyon sokáig lesz még 
dolgunk.

Egyik doktorandusza, Csendes Zita idén el-
nyerte az Év Doktorandusza címet. Hogyan 
alakult szakmai kapcsolatuk?

Annak az évfolyamnak, amelyiknek Zita tagja volt, 
én adtam elő az alapozó szerves kémiát. Talán egy 
nem kémikus is tudja, hogy a szerves kémiai köny-
vek nagyon vastagok, akár önvédelmi célt is szol-
gálhatnak. Ilyen hatalmas mennyiségű anyagot egy 
ülésre nem lehet megtanulni, így az oktatók, én is, 
zárthelyikkel kínozzák a hallgatókat. Zita dolgo-
zatainak pontszámai mindig a maximum közelé-
ben voltak, így azután nagyon szívesen vettem azt, 
amikor megkeresett, hogy szeretne nálam diákköri 
munkát végezni. Elkezdtünk együtt dolgozni, ami 
azután annyira eredményes volt, hogy munkáiból 
már graduális hallgató korában több, nemzetközi 
folyóiratban megjelent cikket tudtunk írni. Felte-
szem, hogy elégedett volt a témavezetéssel és az 
eredményességgel, mert doktorandusznak is hoz-
zám jelentkezett. PhD-hallgatóként is nagyon jól 
dolgozott és dolgozik, kutatócsoportunkban mint-
egy posztdoktori szerepet tölt be, a saját kutatási 
területén túl részt vesz más témák kidolgozásában, 
graduális hallgatók munkájának irányításában, 
azaz a csoport egy kulcsemberévé vált. Mindenki-
nek ilyen doktoranduszt kívánok.

Hogy kell elképzelni a csapat munkáját?

A velünk dolgozó graduális és PhD-hallgatókat 
egyenrangú társnak tekintjük, egy idő után elvár-
juk, hogy legyenek önálló gondolataik. Nekünk, ok-
tatóknak ugyan nagyobb a szakmai tapasztalatunk, 
de a gondolkodásunk már nem olyan friss, mint a 
hallgatóinké, sokkal inkább sémák mentén mozog, 
és ezért az ő dolguk az, hogy kizökkentsenek min-

ket a megszokott kerékvágásból. Nyitottak vagyunk 
egészen vad ötletekre is. Úgy vélem, az arany kö-
zépút csak arra jó, hogy igazoljuk a semmittevést, 
és meggyőzzük magunkat arról, hogy jó a langyos 
vizű pocsolyában dagonyázni. A csoportot egy nagy 
családnak tekintjük, és hallgatóinkat arra ösztö-
nözzük, hogy törődjenek egymással, tudjanak egy 
csapatként érezni és dolgozni. Igyekszünk minden-
kinek segíteni szakmai és – ha kéri – magánéleti 
problémák megoldásában. Szeretnénk, hogy élvez-
zék a munkát, és ne gyomorgörccsel jöjjenek be a 
laborba kémiát játszani.

Mit tapasztal, tanszéki szinten mennyire ne-
héz a tehetségek kiválasztása, illetve megtar-
tása?

Előszöris nem hiszek a tanszéki szintben. Az egész 
kémiaoktatást kell tekinteni. Elég gyorsan kiderül, 
hogy kik az igazán jók. Azután persze ahhoz szeren-
cse is kell, hogy a hallgató jól tudjon témát és ele-
inte főként témavezetőt választani. Ha ez sikerül, 
akkor előbb-utóbb PhD-hallgató lesz. Sokszor a 
kiváló graduális hallgató kiváló doktorandusz hall-
gató lesz, de ez nem törvényszerű. Dolgoztam már 
együtt olyan doktorandusszal, aki közepes szintű 
eredményeket ért el graduális hallgató korában, 
de egészen kiváló PhD-hallgató lett belőle, a kuta-
tómunka során szinte kivirult. Sajnos a doktori fo-
kozat megszerzése után igen nagy problémákba üt-
közik a legtehetségesebbek itt tartása, főként azért, 
mert évek óta nincs vagy alig van forrás új egyetemi 
státuszok létesítésére.

Fotó: A.M.
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Tehetséggondozás itthon és külföldön 

Hidak a tehetségeknek

A 21. század elején a tehetséges emberek kiemelkedő teljesítményeire a világon egyre töb-
ben tekintenek az élhető és tervezhető jövő zálogaként, hiszen a mindannyiunk által ta-

pasztalt kihívások példanélküliek a történelemben, így az elmúlt közel 20 évben az emberi 
kreativitás és a tehetségek jó értelemben vett kihasználására világszerte egyre jelentősebb 
erőfeszítések születnek.
Nem véletlen, hogy a kihívásokra gyorsan reagáló 
gazdasági szférában – a válság hatására sem csök-
kenve – mind a mai napig jelen van az elmúlt másfél 
évtizedben elsőként az USA és Európa tudásalapú 
társadalmaiban megfigyelt háború a tehetségekért 
(war for talents) jelenség. Nagyvállalatok tehet-
ségkutató és megtartó stratégiákat bevetve pró-
bálnak a hónapokig betöltetlen állásokba magasan 
kvalifikált, innovatív, kiemelkedően tehetséges 
szakembereket találni; egyetemeken, sőt már a kö-
zépiskolások között is keresnek potenciális kiváló 
munkaerőt.

Háború a tehetségekért

Az utóbbi évtizedben a tehetségek megtalálásának 
minden korábbinál erősebb igénye több országban 
szisztematikus, egész nemzeteket átfogó oktatás-
politikák szintjén is megjelent. Ilyen átfogó, 10 évre 
szóló (2010-2020) nemzeti tehetségstratégia meg-
születését követhettük nyomon például Kínában, 
amely Kína erejét és jövőjét a felfedezett tehetsé-
geinek számában, „tehetség-gazdagságában” látja. 
Éppen két éve hasonló elképzelés született meg 
az Egyesült Államokban is, ahol a Grassley szená-
tor által beterjesztett törvényjavaslatnak, az ún. 
TALENT Actnek az egész USA-ra kiterjedő nem-
zeti tehetséggondozó stratégia kialakítása volt a 
célja. Említhetjük ugyanakkor Szingapúr vagy ép-
pen Szlovénia példáját is, ahol évek óta állami stra-
tégia a tehetséges diákok korai azonosítása és te-
hetségük fejlesztése azzal a nem titkolt céllal, hogy 
a tehetségvesztést minimálisra csökkentsék.

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a háború a te-
hetségekért mára kilépett a for profit szféra keretei 

közül: a tehetséggondozás terén nemzeti stratégiák 
kialakítása, a tehetségek megtalálása és tehetségük 
kibontakoztatása ma már egyfajta életbiztosítás, 
ami itt Európában különösen igaz, hiszen tanúi va-
gyunk az európai tehetségek elvándorlásának, ami-
nek hosszútávon beláthatatlan, eurómilliárdokban 
mérhető gazdasági következményei lehetnek.

A hazai jó gyakorlat

Egy-egy nemzet stratégiája nagymértékben függ-
het tehetséggondozásának az előző évszázadokban 
kialakult tradícióitól, kultúrájától vagy akár az ok-
tatáspolitikusok tehetséggel kapcsolatos tudomá-
nyos elképzelésekből választott koncepciójától is.
Nem könnyű a tehetség meghatározása, országon-
ként és programonként is néha szélsőségesen elté-

Index
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rőek lehetnek a gyakorlatban alkalmazott tehetség-
koncepciók: van, ahol a jól memorizáló gyermeket 
tartják tehetségesnek, másutt éppen azt, aki jó kér-
déseket tud feltenni. A World-wide Provision to 
Develop Gifts and Talents (Freeman, J, Raffan, J. & 
Warwick, I., 2010) tanulmány ezer tehetségsegítő 
program feltérképezése után jutott arra a megálla-
pításra, hogy napjaink nemzetközi tehetséggondo-
zó gyakorlatában egyre kevésbé tekintünk a tehet-
séges gyermekekre jó géneket örökölt és tesztekkel 
jól mérhető tulajdonságokkal rendelkező szűk elit 
megtestesítőiként. A gyakorlatban a „világtrend” 
az, hogy egyre több program értelmezi a tehetsé-
get kitartó gyakorláson és erőfeszítésen keresztül 
fejlődő potenciálként, olyan emberi erőforrásként, 
aminek a kibontakoztatásához társadalmi segít-
ségre van szükség; éppen úgy, ahogy a társadalom-
nak is szüksége van a tehetségeire.

A társadalmi segítség biztosítása a hazai országos 
szintű jó gyakorlat célja is, mely számos elemében 
kiemelkedő értéket képvisel a nemzetközi tehetség-
támogató palettán: azon nemzetek egyike vagyunk, 
akik rendelkeznek hosszú távú – Magyarországon 
20 éves – nemzeti tehetségsegítő stratégiával, ami 
önmagában is meghatározó jelentőségű; ugyanak-
kor stratégiánk a civil és az állami szféra nagyjából 
azonos arányú együttműködésére épít, ami viszont 
egyedülálló jelenség.

A hazai tehetségtámogatási jó gyakorlatot a hagyo-
mányból eredő sokszínűség jellemzi, amit a gom-
baként szaporodó tehetségpont együttműködési 
hálózat felépítése is tükröz. A közel ezer hálózatba 
szerveződött tehetségpontrendszer újszerűsége 
az együttműködésben rejlik. Az együttműködés 
egyrészt lehetőséget biztosít arra, hogy egy-egy 
tehetség a számára legmegfelelőbb támogatásban 
részesüljön, másrészt a hálózat önmagán belül új 
támogatási formákat hozhat létre. Az együttmű-
ködésre alapozó modellben több, illetve új típusú 
tehetségek megjelenése könnyebben biztosított, 
ez tulajdonképpen a hálózat egyik legfontosabb 
feladata. Ehhez kapcsolódik a modell talán egyik 
legkiemelkedőbb fejleménye, a közel 100 temati-
kus vagy regionális tehetségtanács megalakulása 
is, mely tanácsok 2012 novemberében már kollégi-
ummá szerveződtek.

Európai Tehetségközpont és Tehetséghidak

Élenjáró kezdeményezésünk az Európai Tehetség-
központ is, mely 2012-es létrejötte óta a hazai pél-
da európai és Európán kívüli bemutatása mellett az 
európai tehetségtámogató folyamatok összehango-
lását, európai tehetségközpontok és tehetségpon-
tok létrejöttének elősegítését és az európai tehet-
ségtérkép megrajzolását tűzte ki célul.

A Nemzeti Tehetség Program jelenlegi legnagyobb 
projektje az ún. Tehetséghidak Program, mely-
nek fókuszában a tehetséges gyerekek és fiatalok 
állnak. Ennek a programnak a célja a tehetségtá-
mogató hálózat mélyebb társadalmi beágyazása, 
az aktívabb társadalmi cselekvés megindítása, a 
tehetségsegítő kezdeményezések gyakorlattá for-
málása. Tehetségpontjaink a www.tehetseghidak.
hu honlapon mostanában folyamatosan megjele-
nő felhívásokon keresztül tudnak bekapcsolódni a 
projekt által biztosított lehetőségek rendszerébe.
 
A cikk szerzői:
Csermely Péter
az Európai Tehetség Tanács (ECHA) és
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke

Fuszek Csilla
a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatója
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Májusi Tehetségpont-kiállítások  
a Somogyi-könyvtárban
Nemes kezdeményezés indult el

A tavalyi siker után idén májusban és június elején ismét az SZTE Tehetségpont kép-
zőművész hallgatói vehették négy hétre birtokba a Somogyi-könyvtár első emeleti 

folyóirat-olvasójának kiállítófalait. 

2012 november végén együttműködési megállapo-
dást kötött a Tehetségpont és a Somogyi-könyvtár, 
így még szorosabbá vált a két szervezet kapcsolata. 
„Egy fiatal művész számára bizonyára semmi sem 
lehet fontosabb, mint az, hogy megmutatkozzon, 
a bibliotéka ehhez biztosít lehetőséget” – mond-
ta el május 9-én, az első tárlat megnyitóján Badó 
Attila, az SZTE Tehetségpont vezetője, a Szegedi 
Tehetséggondozó Tanács elnöke. A professzor kö-
szönetet mondott Sófi Józsefnek, a Tehetséggon-
dozó Tanács tagjának, aki a rendezvények előmoz-
dításában részt vesz, és intenzív kapcsolatot tart a 
művészhallgatókkal. „Egy nemes folyamat indult 
el itt, én pedig mindig szívesen nézem, mit alkot a 
fiatalabb generáció” – fogalmazott Szekeres Ferenc 
grafikusművész, az SZTE JGYPK Rajz-művészet-
történet Tanszékének adjunktusa. Hozzátette: tar-
talmas kezdeményezésnek tartja a Tehetségpont 
és a könyvtár közös kiállítás-sorozatát, a tehetség-
gondozó szervezet nemcsak a „dicső tudományok”, 
hanem a képzőművészet egzakt területeinek ifjú 
művelőit is felkarolja. A grafikusművész arról is 
beszélt, hogy az utóbbi három-négy évben egyre 

gyakrabban vehetnek részt az érdeklődők az új ge-
neráció kiállításain. E nemzedék egyik igen meg-
határozó személyisége Árnyas Koppány Ákos is, 
aki többet tesz az alkotásnál: kultúraszervező tevé-
kenységet is végez, és az általa szervezett rendez-
vények arról tanúskodnak, hogy figyelemmel van 
társaira is.

Könyvtár a tehetségek mellett

„A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
számára rendkívül fontos, hogy a tudományok, a 
művészetek irányából érkező információk befo-
gadása és befogadási szándéka érzékelhető legyen 
használóinak, legyen az írott gondolat, vagy képi, 
hangi megjelenés. Az a cél, hogy a bibliotéka az 
ezekhez az információkhoz való hozzáférést biz-
tosítani tudja azok számára, akiket az adott téma 
érdekel, és tovább segíti fejlődésüket. A befogadás 
megjelenési formái különbözőek a könyvtárban a 
kiállításoktól a koncerten keresztül az ismeretter-
jesztésig” – mondta el a könyvtármenedzsment ré-
széről Palánkainé Sebők Zsuzsanna. Hangsúlyozta: 
az SZTE Tehetségponttal való együttműködésben 
a könyvtár ezen feladatainak egy része még azzal a 
többlettel valósulhat meg, hogy fiatal alkotók, elő-
adók zsengéi kerülnek napvilágra, lesznek látható-
vá vagy hallhatóvá. „A megmutatkozás lehetőségét 
tudja kínálni a könyvtár a fiataloknak, Szeged város 
nyitott, érdeklődő, a tudományokat, a kultúrát és a 
művészeteket kedvelő közönségének pedig a tehet-
ségekkel való megismertetést, hogy egymás által 
tudjanak többek lenni, többet megélni” – tette hoz-
zá.

Május 9. és június 5. között négy hallgató kapott ki-
állítási lehetőséget.

Fotó: Szuda Sándor (SZTE Médiacentrum)

Művészeti szekció
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Negyedszázad 

Árnyas Koppány Ákos az SZTE 
JGYPK-n végzett tanító és képi 

ábrázolás szakokon 2012-ben. 
A Rajz Tanszéken töltött évek 
alatt festészet szakirányra 

szakosodott, olyan oktatói vol-
tak, mint Szabó Tamás szobrász-

művész, Gál Lehel festőművész és 
Popovics Lőrinc szobrászművész. Több egyéni és 
csoportos kiállítása volt már országos és nemzet-
közi mezőnyben egyaránt, illetve több művészte-
lepre is meghívást kapott. Festménye látható volt 
többek között a XIV. Táblakép-festészeti Binnálén, 
a XXXVI. Nyári Tárlaton, valamint a cambridge-i 
Williams Art Galleryben is. Legkiemelkedőbb 
eredményei egyikének tartja, hogy Erasmus-ösz-
töndíjjal félévet tölthetett Norvégiában, a Hamar-i 
University College-ban, hogy felvették a Magyar 
Alkotók Országos Egyesületébe, illetve, hogy meg-
szervezte a stArt Plein Air Nemzetközi Művész-
telepet, mely immár harmadik éve teremt lehető-
séget fiatal alkotóknak a természetközeli, nyugodt 
munkára és a művészek közti kommunikációra. 
A művésztelep gyökerei a Csongrádi Plein Air 
Nemzetközi Művésztelep 20 éves hagyományához 
kapcsolódnak. A stArt Plein Air művészei Magyar-
országon kívül Romániából, Szerbiából, Törökor-
szágból, illetve Hollandiából érkeztek. 
Árnyas Koppány festményei között ugyanúgy meg-
találhatóak a realitásra törekvő elemek, mint a lí-
rai absztrakt vagy gesztusfestészet is. Legújabb 
sorozata, melyet a norvégiai architektúra ihletett, 
a lírai absztrakciót próbálja ötvözni a konstruktív 
ábrázolással, a realitásra törekvő motívumokat az 
elvontabb, absztrakt részletekkel. A Negyedszázad 
című kiállításon főképp az elmúlt félévben készí-
tett képei voltak láthatóak, melyek témáiban sze-
gedi, romániai és norvégiai utazások emlékképei, 
motívumai jelentek meg.

Vannak olyan helyek

A szabadkai születésű Pesti 
Emma az SZTE JGYPK képi 
ábrázolás szakos hallgatója, 
mestere Aranyi Sándor festő-
művész. „Egy-egy pillanatra 
minden nap képes vagyok el-
csodálkozni olyan hétköznapi 
motívumokon, mint a villanypóz-
nák ritmusa a határhoz vezető autóút mellett, vagy 
a naplementétől izzó szántóföldek, földes utak ré-
tegződései. Ez a csodálatra méltatás talán meg is 
jelenik képeimen, így visszatérő motívumom a táj, 
ám nem a szokványos értelemben festem meg a táj-
képet: képeim látványalapúak, de erősen elvonat-
koztatottak” – beszélt művészetéről Emma. Fes-
tésmódja az absztrakt expresszionizmuson, azon 
belül is a gesztusfestészeten alapul. Újabb képein az 
expresszív gesztusok konstruktív, mértani elemek-
kel párosulnak, egyfajta ellentétet teremtve, mégis 
egyensúlyt létrehozva. A geometrikus elemek az ál-
talunk alkotott, minket körülvevő mesterséges vi-
lágot szimbolizálják, ennek helyét a természetben. 
A mesterségesség érzetét neonszínek használatá-
val fokozza, ami hideg, távoli, idegen hatást kelt. 
„Vannak olyan helyek című kiállításom erős érzel-
mi állapotokat kapcsol helyekhez, tájakhoz. Be-
mutatja világom darabkáit, olyan helyeket, melyek 
mindannyiunk életében ott vannak – olyan helyek, 
ahol megnyugvásra lelsz, hallod saját szívverésed, 
lélegzeted, olyan helyek, ahol félsz, rettegsz, vagy 
éppen olyan helyek, ahol örömödben majd kiugrasz 
a bőrödből – vannak olyan helyek, ahol érzed, hogy 
élsz” – beszélt kiállításáról a hallgató, aki alkotása-
ival az elmúlt években többek között a szabadkai 
Őszi Szalonon, az ArtKvarton (szabadkai kreatív 
fiatalok kiállítása) és a XIV. Nyári Képzőművésze-
ti Alkotótábor zárókiállításán Cibakházán is sze-
repelt már, illetve festményeivel a Kép a kertben 
című rendhagyó szabadtéri kiállításon szintén ta-
lálkozhattunk a szegedi Füvészkertben.
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Színes gondolatok

Kovács Anikó 2011-ben szerzett 
rajztanári diplomát az SZTE 

JGYPK-n. Négyéves tanul-
mányai alatt két évig festő 
tagozatra járt, nyaranta mű-

vésztelepen bővítette ismere-
teit Csongrádon, illetve Márté-

lyon. Anikó képei keletkezésének 
műhelytitkát is elárulta. Először felrakja a kereső 
vonalakat, felvázolja magát a látványt, tónusok-
ra bontja. „Majd ahogy megismerem, mondhatni 
eggyé válok vele, úgy kezd kialakulni köztem és a 
látvány közti kapocs. Ilyenkor farkasszemet né-
zünk egymással, míg a kezem, mintha tudná, hova 
milyen szín kell, ecsetem segítségével csak úgy 
keveri és keveri a szebbnél szebb, szinte lelket gyö-
nyörködtető színeket, amik tudják, hol a helyük 
a vásznon. Így lassan megszületik egy erős vázlat. 
Ettől a fázistól a legszorosabb a kapcsolat köztem 
és közte, a külvilág zajai már nem léteznek, mintha 
nem is léteztek volna soha, ekkor keverem ki azo-
kat a színeket, amiktől szinte eksztázisba tudok 
esni. Ez az az állapot, amikor minden szép és jó, 
nincsenek gondok. És természetesen a festmény 
is egyre közelít a végéhez. Furcsán hangozhat, de 
nálam egyszer csak lemerül az elem. Abbahagyom, 
belül érzem, vége. Kész van. Amit én láttam, meg-
festettem” – fejtegette Anikó. Azt is hozzátette, 
számára az egész festési folyamat lényege az utolsó 
fázisban rejlik – ez az, amiért festő szeretne lenni:  
„Témáimmal melegséget szeretnék hozni az embe-
rek szívébe, erőteljes színhasználatommal pedig 
vidámságot, jókedvet szeretnék teremteni” – vall-
ja a festőművész-tehetség, akit egyébként tanárai 
(Kántor Ágnes, Holler László, Szabó Tamás, Aranyi 
Sándor, Gál Lehel) koloristának tartanak. „Szerin-
tem, aki ránéz egy színesebb tárgyra, jobb kedvre 
derül. Ez olyan, mint a mosolygás, ha szomorú vagy, 

de magadra erőlteted, akkor az egész valód kivirul” 
– magyarázta Anikó. Első kiállított képei a 2009-es 
és 2010-es helyi tudományos diákkörön voltak lát-
hatók. Tagja lett a szegedi Fekete Sas Galériának 
mint az egyik első kiállító. Képeivel több alkalom-
mal is szerepelt a Duna Televízió, illetve az MTV1, 
majd MTV2 kulturális, fiatal festőkkel foglalkozó 
műsoraiban. A 2010. évi szegedi füvészkerti festő-
versenyen második helyezést ért el. Képeit Szeged 
mellett Csongrádon, Makón, sőt, tavaly november-
ben a londoni Brick Lane Galleryben is láthatták 
már.

Fából vaskarika

Pipei Borbála az SZTE JGYPK 
építészeti síküveg szakirányos 

hallgatója, de az utóbbi időben 
sokkal jobban foglalkoztatja a 
szobrászat. Erasmus-ösztön-

díj révén sikerült egy szemesz-
tert Törökországban eltöltenie, 

ahol új anyagokkal, technikákkal is-
merkedhetett meg. Szegedi tanulmányai során fő-
ként síkkompozíciókat készített üvegből, ólmozott 
üvegtáblákat, rogyasztott, valamint fusing (több ré-
tegben egymásra helyezett üveglapok) technikával 
készült alkotásokat. Külföldön sikerült a plasztika 
irányába is elmozdulnia. Több munkája is született 
kommunikáció témára, amelyeknél a Bábel-tor-
nyot jelenítette meg az üveg segítségével. „Mindig 
szerettem rideg anyagokkal dolgozni, de a fém csak 
az izmiri egyetemen kerített hatalmába. Ottani ta-
nárom felkért, hogy vegyek részt egy workshopon. 
A helyi BMW-gyárban készítettünk szobrokat kü-
lönböző használt gépalkatrészekből. Én úgy dön-
töttem, hogy egy nonfiguratív tárgyat hozok létre 
féktárcsákból és fékbetétekből. A gyár tulajdonosa 
egy kiállítást tervezett az elkészült szobrokból” – 
mesélt élményeiről a hallgató.
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Ezen kívül még két kiállításon szerepelt néhány 
munkája a kint eltöltött idő alatt. 
Szívesen alkalmaz különböző, egymástól idegen, 
idegennek ható anyagokat egy alkotáson belül, 
amivel különös feszültséget próbál kelteni. Fa, tö-
kéletesen simára csiszolva, ellentétben a rozsdás 
vagy hidegnek ható, fémes csillogású anyagokkal, 
dróttal, dróthálóval, csipkével. Erre utal a „Fából 
vaskarika” cím is. Több alkotásán használ egy kis 
felületen vöröset. „Az egyszerűbb, letisztultabb 
formákat preferálom. Szeretem láttatni a válasz-
tott anyag eredeti színét, textúráját. A fa erezetét, 
vagy éppen a rozsdásodó fémet. Több esetben vala-
mi mókásat vagy oda nem illőt is belecsempészek 
a munkáimba” – magyarázta Borbála, akinek alko-
tásaival a szegedi Nyugi Kertben is találkozhattunk 
már. Munkáit Szeged mellett többek között Makón 
és Csongrádon is láthatták, a 2013-as Országos 
Művészeti Diákköri Konferencia kiállításán Eger-
ben is szerepeltek alkotásai.  

Pesti Emma: Neonnarancs diptichonÁrnyas Koppány Ákos: Working class hero

Kovács Anikó: Orchidea Kovács Anikó: Némakacsa

Pipei Borbála: Bábel 1.
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