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Hírek, információk 
 
1. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és Hopp Lajos özvegye az Intézet 
XVIII. Századi Osztályának egykori vezetőjére emlékezve megalapította a Hopp Lajos Díjat, 
melyet minden évben a legjobb XVIII. századi irodalommal foglalkozó hallgatói pályamunka 
szerzője kap. 

Az első, 2016-os pályázat egyik nyertese Aradi Csenge Eszter, karunk francia irodalmi 
doktori programjának PhD-hallgatója, aki „A kognitív metafora diskurzusteremtő ereje a 17. 
századi janzenista ihletettségű francia irodalomban, kitekintéssel Mikes Törökországi leveleire” 
című dolgozatával érdemelte ki az elismerést. A másik díjazott Mészáros Gábor, az ELTE 
doktorandusza, „Pálóczi Horváth Ádám Hol-mijának negyedik darabjáról” című tanulmányával. 
 
 

Személyi hírek 
 
1. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2016. augusztus 21-27. közti pécsi kongresszusa 
keretében megtartott közgyűlésén alelnökévé választotta Barna Gábor egyetemi tanárt a Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszékről. 
 
2. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület az 2016. augusztus 25-27-i gödöllői 
konferenciáján tartott közgyűlésén elnökévé választotta Tomka Béla tanszékvezető egyetemi tanárt 
(Jelenkortörténeti Tanszék). 
 
3. Kovács Ilonának, a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék címzetes egyetemi tanárának a francia 
nyelv és kultúra terjesztése érdekében végzett több évtizedes munkáját a Francia Köztársaság 
Elnöke az Ordre National du Mérite érdemrend lovagi fokozatának adományozásával ismerte el. 
Kitüntetéséhez szívből gratulálunk 
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Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai 
Tanszékének, valamint az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoportjának több munkatársa is részt 
vett és tartott előadást. 

A „Táj – ember – kultúra: ökológiai kutatások a társadalomtudományban” című szimpózium 
keretében: Kerekes Ibolya, Mód László, Simon András, a „Vallási kultúra a Kárpát-medencében” 
címet viselő szimpózium keretében: Fábián Gabriella, Povedák Kinga, Povedák István és Barna 
Gábor, a Neveléstudományi szimpózium keretében pedig Frauhammer Krisztina. 
 
2. Mód László és Simon András, az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének oktatói 
2016. szeptember 5-e és 9-e között Csíkszentmártonban jártak, ahol közreműködtek a helyi tárgyi 
örökség megőrzését célzó néprajzi gyűjtemény feltérképezésében és konzerválásában. Az 
önkormányzat kérésére javaslatokat fogalmaztak meg a tárgyegyüttes jövőbeli bemutatási 
lehetőségeire vonatkozóan.  
 
3. A Germán Filológiai Intézet Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszéke meghívására 2016. 
szeptember 22-én Univ.-Prof. Roland Innerhofer (Bécsi Egyetem) tartott előadást „A szöveg 
architektúrája“ címmel. 
 
4. Az SZTE Német Irodalomtudományi Tanszék és a szegedi DAAD-Lektorátus szervezésében "A 
szöveg fonákja avagy Faust mint műfordító" címmel Márton László író, műfordítóval Tóth-Czifra 
Júlia beszélget. A rendezvény helye és ideje: Szegedi Vár, 2016. október 6., 18.00 óra. 
 
5. 2016. október 17-én, 18:00 órakor Georg Klein német íróval és a regény fordítójával, Horváth 
Géza műfordító-irodalomtörténésszel (KRE) Bombitz Attila  irodalomtörténész, az SZTE docense 
beszélget a szerző „Gyermekkorunk regénye“ című művéről. 
 
6. Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtára felkérésére Lénárt András adjunktus 
(Hispanisztika Tanszék) részt vesz a Library of Congress - National Film Preservation Board által 
gondozott amerikai Nemzeti Filmregiszter kialakításában a hispán vonatkozású amerikai filmek 
területén. Az első kapcsolódó esszéje elérhető az alábbi honlapon: 
https://www.loc.gov/programs/national-film-preservation-board/film-registry/descriptions-and-essays/ 
 
7. Jancsó Katalin adjunktus (Hispanisztika Tanszék) a prágai Károly Egyetemen rendezett Las 
relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos konferencián (szeptember 15-
16.) előadást tartott "Carlos Kossuth en Perú. ¿Un soldado de la revolución húngara de 1848 o un 
estafador ingenioso?" címmel. 
 
 

Könyvespolc 
 
1. Büky László (Magyar Nyelvészeti Tanszék) újabb tanulmányai: 

– Motívumrend egy Füst Milán-versben (Magyar Nyelvőr CXL, 200-13) 
– Emlékezés Deme Lászlóra (Balázs Géza szerk., A péceli kiskastélyos világ - Rádayak, Szemere, 

Kölcsey. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest. 135-9. 
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– Szókészleti elemek használati vonatkozásai (Kozmács István-Vančo Ildikó szerk., Standard - nem 
standard.  Variációk egy nyelv változataira I-II. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia (Nyitra, 
2014. szeptember 18-20.) előadásaiból. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2016. II, 45-54 

 
2. Megjelent az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport A vallási kultúrakutatás könyvei című 
kiadványsorozatának újabb kötete: „"A királyhűség jól bevált útján…”: Rendi és nemzeti kötődések 
szimbolikus változásai 1867 és 1918 között.” Szerkesztette: Glässer Norbert és Zima András, 
Glässerné Nagyillés Anikó közreműködésével. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 54. MTA-SZTE 
Vallási Kultúrakutató Csoport A vallási kultúrakutatás könyvei 25. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató 
Csoport - Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Szeged, 2016. (ISBN 978-963-306-491-7) 
 

3. A Lucidus Kiadó Kisebbségkutatási Könyvek sorozatában megjelent Barna Gábor (Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék): „Táji kapcsolatok, helyi sajátosságok - Néprajzi írások a jászok és 
kunok földjéről”, Budapest, 2016. című könyve. (ISBN 9789639465947)  
 
4. A Mediterranean World folyóirat spanyol nyelvű különszámában a Hispanisztika Tanszék oktatói 
közül Katona Eszter adjunktus "El triángulo azul: un drama sobre los españoles deportados a 
Mauthausen" (pp. 106-120.), Lénárt András adjunktus "El cine de los rebeldes en la guerra 
fratricida española (1936–1939)" (pp. 85-94.) címmel publikálta tanulmányát. 
 
5. Megjelent Katona Eszter adjunktus (Hispanisztika Tanszék) "«¿De una manera se nace y de 
tantas se muere?» La muerte violenta en el teatro de Laila Ripoll" című tanulmánya a Theatralia 
folyóirat 2016/18 számában. 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Kőhalmi Péter (irodalomtudomány) PhD-védésére 2016. szeptember 23-án került sor. A védés 
eredménye: 100% 

 
2. PhD-szigorlatok: 

Holovicz Attila (filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2016. szeptember 28-án került sor. A 
szigorlat eredménye: 100% 

Hérány Ferenc (filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2016. október 12-én 10.30 órai kezdettel kerül 
sor Tóth János egyetemi docens tanári szobájában. 

Gausz Ildikó (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2016. november 9-én 11 órai kezdettel kerül 
sor J. Nagy László professor emeritus tanári szobájában. 

 
3. A Doktori Intézet Gingl Zoltán igazgató vezetésével a TDT-elnökök, a Doktori Iskolák vezetői és a 
doktori fokozatszerzés ügyintézői részére értekezletet tart a Rektori Hivatalban 2016. november 6-án 
14 órai kezdettel. A téma az új doktori képzés feladatainak megbeszélése, különös tekintettel az egyéni 
felkészülőkre vonatkozó változtatások megbeszélése, új nyomtatványok előkészítése, aktuális 
feladatokról történő tájékoztatás. 
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Pályázatok 
 
1. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú 
határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról.  

A jelen kiírás keretében, valamint a 2017-ben meghirdetendő pályázatok útján a Bizottság 
olyan programok megvalósulását szeretné ösztönözni és támogatni, amelyek a reformáció örökségét 
kifejező értékteremtő, értékőrző, értékmentő munkához kívánnak hozzájárulni. Mindezekkel és az 
alábbi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) tudományos kutatások támogatására pályázatot 
hirdet. 

A Reformáció Emlékbizottság – célkitűzései teljesülése érdekében – támogatja tudományos 
kutatások végzését és a tudományok művelését. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, 
illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű kutatási projektek támogatására a 
reformációhoz kapcsolódó témákban (a reformáció történelmi, egyháztörténeti, társadalmi, politikai, 
kulturális, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, jogi, antropológiai stb. vonatkozásai, illetve 
hatástörténete a 16. századtól napjainkig). 
Pályázatot nyújthat be az a természetes személy, aki: 

– magyar állampolgár vagy szomszédos országok magyar nemzetiségű állampolgára és 
– doktori fokozattal vagy folyamatban levő fokozatszerzési eljárással rendelkezik, vagy akkreditált 

doktori képzés jelenlegi vagy abszolutóriumot szerzett hallgatója, és 
– kutatásait felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben vagy egyéb tudományos 

kutatóhelyen kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal 
rendelkezik. 

Támogatható tevékenységek: A reformációhoz kapcsolódó tudományos publikáció(k) elkészítése és 
megjelentetése vagy közlésre való benyújtása a támogatási időszakon belül. A tudományos 
publikációba beleértendő a források kritikai, illetve jegyzetelt kiadásának elkészítése, valamint idegen 
nyelvű források magyarra fordítása. 

A támogatott tevékenységnek a 2016. szeptember 5.–2017. május 31. közötti időszakban kell 
megvalósulnia. 

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 
támogatási előleg formájában. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint. Az 
elnyerhető támogatás összegének felső határa 400 000 forint. A pályázat benyújtásához saját forrás 
nem szükséges. 

Pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani a kiíráshoz mellékelt adatlap kitöltésével és 
a meghatározott mellékletekkel (a pályázattal benyújtandó dokumentumok). Egy pályázó legfeljebb 1 
db pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. Ehhez a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati 
díjat nem kell fizetni. 
A pályázatnak tartalmaznia kell (az adatlapon a projektleírás részeként) a tudományos kutatás: 

– címét; 
– tudományági besorolását (ha multidiszciplináris, a releváns területek felsorolását); 
– témájának korszak szerinti besorolását (legalább évszázad pontossággal, vagy „nem 

értelmezhető”); 
– témájának felekezeti relevanciáját (ha van, vagy „nem értelmezhető”); 
– részletes ismertetését (tartalmi ismertetés mellett ütem- és költségtervet is, az utóbbinál ügyelve a 

megfelelő áfatartalomra); valamint 
– a kutató intézményét és beosztását; 
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– tudományos fokozattal nem rendelkező pályázó esetén a doktori iskola/program nevét, a pályázó 
státuszát (évfolyam, szigorlat, fokozatszerzés [várható] ideje stb.) és a témavezető nevét, 
beosztását. 

A pályázat postára adásának határideje: 2016. október 5. A pályázatot a következő postacímre kell 
benyújtani: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467  

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Lebonyolító ügyfélszolgálata áll rendelkezésre a +36-
1-795-5300 telefonszámon, valamint a reformacio@emet.gov.hu e-mail címen. 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/reformacio_emlekbizottsag14/ 
 
2. Az Inter Japán Magazin író-újságíró pályázatot hirdet a japán-magyar kapcsolatok és a két nép 
közötti szabad információ-áramlás erősítésére. 

A pályázók korát, végzettségét és állampolgárságát tekintve nincs megkötés. Bárki pályázhat 
interjú, riport, novella és tanulmány műfajban. Írásműve épülhet japán-magyar történésekre, gondolati 
szintű közös elemekre, felvethet a két nemzet közötti további kapcsolati lehetőségeket. Feldolgozhat 
valós eseményeket, de az írás lehet fikció is. 

Minden pályázó egy magyar nyelvű művel pályázhat, amelynek maximális terjedelme 
szóközökkel, bekezdésekkel együtt tízezer karakter lehet. Pályázni csak olyan írásművel szabad, 
amelyet más pályázaton nem díjaztak, és semmilyen formában nem került közzétételre. A pályamű 
csak a kitöltött jelentkezési lappal együtt nyújtható be a következő e-mail címre: 
interjapanmagazin@gmail.com. 

A pályázat kiírója szívesen fogadja a két ország közötti kapcsolatok úttörőivel (Jelky András, 
Benyovszky Móric, Higashikuni Shingo és másokkal) kapcsolatos írásműveket, illetve olyan 
tanulmányokat, amelyek Japán és szomszédjai közötti viszonyokkal, vagy a szigetország jövőjével 
foglalkoznak. 
Díjak: 

I. Díj: Inter Japán Díj arany kupa és oklevél 
II. Díj: Japán szamuráj-domborműves porcelán 24 karátos aranybevonattal és oklevél 
III. Díj: Japán szamuráj-domborműves porcelán 24 karátos aranybevonattal és oklevél 

A színvonalas műveket az Inter Japán Magazin és társlapjai leközlik. A zsűri a díjakat megoszthatja 
illetve különdíjakról is dönthet. A zsűrizést az Inter Japán Magazin szerkesztősége végzi (zsűrielnök 
Doma-Mikó István, alapító-főszerkesztő). 

Beküldési határidő: 2016. október 30. 
http://interjapanmagazin.com/inter-japan-dij-palyazat-17/ 
 
3. Megjelent a DAAD németországi ösztöndíjprogram kiírása a 2017-2018. tanévre. A DAAD 
kutatás vagy továbbképzés céljára nyújt ösztöndíjat magyar hallgatóknak, diplomásoknak, 
másoddiplomásoknak, doktoráltaknak és felsőoktatásban oktatóknak állami (vagy államilag elismert) 
német egyetemeken vagy főiskolákon, valamint kutatóintézetekben. 

A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el: http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html 
Határidő: 2016. november 15. 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 

 
Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 

2016. okt. 10. Fulbright Oktatói/kutatói ösztöndíjak Kurír 320. 
2016. okt. 15. Svájci Államszövetség Kutatási és művészeti  ösztöndíjak Kurír 326. 
2016. okt. 31. CEEPUS Mobilitás Kurír 318. 
2016. nov. 15. DAAD Ösztöndíj Kurír 326. 
2016. nov. 30. Ceepus Mobilitás freemover Kurír 318. 
2016. dec. 1. Bayhost Tanulmányi ösztöndíjak Kurír 326. 

2017. márc. 15. EEM Nemzet Fiatal Tehetségei Kurír 322. 
    

Folyamatos OMAA Rövid kutatói ösztöndíj Kurír 304. 
Folyamatos OTKA Kiadástámogatás Kurír 289. 
Folyamatos OTKA Alapkutatások támogatása Kurír 289. 
Folyamatos Tempus Közalapítvány Comenius, Pestalozzi Kurír 279. 
Folyamatos Kanadai Nemzetk. FÜ Utazástámogatás Kurír 173. 

 


