
„az olvasás és írás kulturális gyakorlatai-
hoz” köti. Remélhetõleg valóban lesz a
kezdeményezésnek folytatása, és a továb-
bi konferenciák hozzájárulnak majd az
értelmiségtörténet célkitûzéseinek fogal-
mi-módszertani tisztázáshoz. Ennek nyo-
mán talán megvilágítják majd, milyen

megközelítésmód teheti történeti forrása-
inkat, amelyek nagyobbrészt az olvasás
és írás kulturális gyakorlatainak köszön-
hetõen léteznek, specifikusan értelmiség-
történeti forrásokká.

Bódy-Márkus Rozália
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ÉRTELMISÉGI HÁLÓZAT
Intelligens háló… 
Fiatal kutatók a Kárpát-medencében

Beszédes címet választott a külhoni
magyar tehetségek támogatására alapított
Collegium Talentum fiatal kutatóinak az
írásaiból összeállított könyv szerkesztõje,
B. Varga Judit a tanulmánykötetük élére.
Az Intelligens háló – Beretka Sándor újvi-
déki mechatronikai mérnök tanulmányá-
ból átvéve – a címlapra kiemelve többlet-
jelentést nyer: a tatabányai és budapesti
kettõs székhelyû kollégium vezetõinek
azt a törekvését mutatja, hogy a különféle
tudományterületeket képviselõ határon
túli magyar posztgraduális vagy PhD 
fokozattal rendelkezõ hallgatók, illetve
doktorandusok a közös képzéseik során
az interdiszciplináris, például tudomány-
kommunikációs, tárgyalási vagy tudo-
mánymarketing ismeretek elsajátítása
mellett a friss személyes kapcsolataik 
révén határokon átívelõ intellektuális há-
lózatot hozzanak létre. Ily módon a ma-
gyar nyelvû tudományosság fenntartását,
folytonosságát segíthetik a szomszéd or-
szágok magyarlakta területein.

Az elõszóban Kandikó József elnök is
ezt az értelmiségi hálózati szerepet emeli
ki. Felidézi, hogy a hallgatók szigorú pá-
lyázati és felvételi eljárás sikeres teljesíté-
se révén juthattak ahhoz a kiemelkedõ 
lehetõséghez, amit a Collegium Talentum
anyagi és szakmai támogatásként adott
számukra. A szakmai támogatás legfonto-
sabb eleme – a már említett közös három-
napos képzési alkalmak mellett – a tutori
rendszer. A tutorok kiválasztása elsõsor-
ban a felvételt nyert hallgatók döntésén
múlik. A Collegium Talentum szakembe-
rei azt ajánlják nekik, hogy ne a doktori
témájuk témavezetõjét nevezzék meg,

mert így több tapasztalathoz, kapcsolat-
hoz jutnak. A tutor személyérõl a témave-
zetõvel konzultálnak, s a kritérium az,
hogy a leendõ tanácsadónak tudományos
fokozattal és legalább tízéves szakmai
múlttal kell rendelkeznie. Az nem kikö-
tés, hogy csak határon túli lehet, érkezhet
az anyaországból is. A jelenlegi tutorok
egyharmada magyarországi, a debreceni,
a szegedi és a pécsi egyetemekrõl, az 
ELTE-rõl vagy éppen a PPKE-rõl.

Kandikó József a tanulmányok gyûjte-
ményét gyümölcskosárhoz hasonlítja – 
érdemes tehát szemügyre venni, hogy
mennyire érett, színes és gazdag az a ter-
més, amelyet az olvasóknak kínál.

Ha már a címadásnál említettem Be-
retka Sándor tanulmányát, érdemes a kö-
tettel való ismerkedést ezzel az írással, 
a kötet egyik legizgalmasabb kutatási
összefoglalójával kezdeni. Az elemzés a
21. században az elektromos hálózatokat
tervezõ mérnökök elõtt álló feladatokat,
kihívásokat veszi számításba. A követel-
mények közül kiemelten foglalkozik 
a környezettudatosság és a környezetvé-
delem szempontjaival. A cél, hogy az a fo-
gyasztó fizessen magasabb árat a felhasz-
nált elektromos áramért, aki csúcsidõben,
csúcsterhelésnél használja a rendszert. 
A megoldást pedig az egyazon hálózatra
kapcsolt valamennyi elem felügyeletét,
távirányítását és koordinációját végzõ
Smart Grid rendszer minél hatékonyabb
alkalmazásában látja. A szerzõ szemléle-
tesen és alaposan mutatja be, hogy mek-
kora informatikai és mérnöki tudáshátte-
ret feltételez egy kétszázezer lakosú város
intelligens elektromos hálózatának az

Szerk. B. Varga Judit. Edutus Fõiskola, Tatabánya, 2014.



óránkénti leolvasásával kapott harminc-
millió villanyóra-leolvasási adat feldolgo-
zása. Beretka Sándor kutatása az ilyen
feladatok szoftver hátterének a megte-
remtését tûzi ki célul.

A tanulmánykötet szerkezetileg két
nagy egységbõl áll: az elsõ részben a tár-
sadalomtudományi, fõként klasszikus
bölcsészettudományi írások kaptak he-
lyet, míg a második nagy egységben több-
ségben vannak a mûszaki és természettu-
dományi témájú tanulmányok, néhány
határterületi kutatást is ide sorolva.

Az elsõ rész egy figyelemfelkeltõ té-
maválasztású néprajzi tanulmánnyal kez-
dõdik. Salló Szilárd székelyudvarhelyi
etnográfus-antropológus egy borospataki
kenõasszony gyógyító tevékenységét is-
merteti. A leírás látszólag esettanulmány,
valójában azonban több egyedi portrénál:
az egyéniségkutatás módszerét alkalma-
zó, általános érvényû elemzés, amely
nem elsõsorban a kenõasszony orvosi tu-
dását veszi számba, hanem fõként azt,
hogy az elõdöktõl örökölt és máig alkal-
mazott tudást miként állítja egy közösség
szolgálatába kvázi szolgáltatásként, s hogy
miként éli meg tevékenységét társadalmi
szerepként a borospataki közösségben.
Nemes István tusnádi történész dokto-
randus reformkori egyháztörténeti tanul-
mányában fontos elem a „jozefinizmus”
fogalmának meghatározása, a korszakha-
tár kijelölése a sajátos státusú Erdély 
vonatkozásában, valamint az egyháztör-
ténet hálózatelméleti szempontú megkö-
zelítése. A nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetemen doktorált Brutovszky Gabriel-
la – néhol csak vázlatpontokban megfo-
galmazott – következtetései a közismert
Csinom Palkó, csinom Jankó címû kuruc-
dal elõzményeihez és értelmezéséhez
szolgáltatnak adalékokat, jó példát mutat-
va egyebek mellett arra, hogy miként ke-
rültek át motívumok az ismert szerzõjû
versekbõl a közköltészet vagy a népkölté-
szet kincsestárába. Számel Petra nyitrai
kultúrakutató Márai Sándor Eszter hagya-
téka címû kisregényének elemzése tartal-
mi és stilisztikai mellett fontos befoga-
dástörténeti adatokkal is szolgál, közép-
pontba állítva a nemzetközi olvasóközön-
ség elõtt nagy – a hazainál jóval nagyobb!
– becsben tartott kisregény filmes adaptá-
cióját. A nyitrai befogadáselméleti iskola
másik képviselõje, Szabó Réka rendkívül
újszerû és bátor elemzési szempontot vá-
lasztott Hrabal-elemzése központi gondo-

latául: a megírt, kidolgozott, de le nem
forgatott Hrabal-forgatókönyvek adaptá-
ciós megközelítéseit vizsgálta szisztema-
tikusan, friss látásmóddal. A bölcsészeti
tárgyú elemzések gyûjteményének egyik
nagy erénye, hogy szép számban reflek-
tálnak a jelen idejû társadalmi és mûvé-
szeti jelenségekre, folyamatokra és tren-
dekre. Ezek közé sorolható az újvidéki
hungarológus, Oláh Tamás tanulmánya,
amely az egészen kortárs vajdasági szín-
játszás posztdramatikus kísérleteit mutat-
ja be, az elméleti alapozás után két konk-
rét elõadás vizsgálatával. A tanulmány
kapcsán fontos probléma a színpadi-dra-
maturgiai mellett a nyelvi progresszió
kérdése egy kisebbségi kulturális környe-
zetben. Szintén a kisebbségi anyanyelv-
használat kérdése kerül a középpontba,
csak más, oktatáspolitikai és oktatáselmé-
leti megközelítésben Biász Boglárka
munkájában. A pozsonyi nyelvész dokto-
randus a felvidéki magyar anyanyelvok-
tatásban elõforduló nyelvi ideológiákat
térképezi fel, s arra a következtetésre jut,
hogy nem alakítható ki egységes kép e 
tekintetben: iskolánként, sõt tanáregyéni-
ségenként változik, hogy ki milyen meta-
nyelvi vonatkozásokat helyez a közép-
pontba az anyanyelvi magyar tanórákon,
pedig a tankönyvek és a tanórai diskurzu-
sok meghatározóak a késõbbi anyanyelv-
használat szempontjából. A manapság
egyre hangsúlyosabbá váló metanyelv ku-
tatása áll Vavrincsik Regina ungvári dok-
torandus tanulmányának a középpontjá-
ban is, aki több mint hatvan angol nyelvû
protestáns igehirdetést elemzett. A dol-
gozat legizgalmasabb része a nyelvi telje-
sítmény meglétének a vizsgálata, vagyis 
annak eldöntése, hogy egy beszédaktus
okoz-e olyan változásokat a közlés cím-
zettjének a viselkedésében vagy a beszélõ
körülményeiben, amelyeket a bizonyos
állítás produkálása nélkül nem lehetne
elérni. Szabó Katalin kézdivásárhelyi 
oktatáskutató (a Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem doktorandusa) a romániai tankö-
telezettség alsó korhatárának, vagyis a
nulladik évfolyamnak a bevezetését vizs-
gálja európai és amerikai adatokkal
összevetve, s arra a következtetésre jut,
hogy az érintett pedagógusokkal alapos
képzés és felkészítés révén és során el le-
het fogadtatni még a mélyreható oktatás-
politikai változásokat is. A kolozsvári
Nagy Réka az okos reklám stilisztikai, 
képi és retorikai eszköztáráról rántja le 122
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a leplet, bemutatva, hogy a korszerû hir-
detés miként találja meg a célravezetõ kö-
zéputat a meggyõzés és a vásárlói vágyak
felkeltése, a konkrét tények és a szimbó-
lumok csábító ereje között.

A tanulmánykötet második nagy egy-
ségét a kolozsvári Nagy Erika tanulmánya
nyitja a matematikai módszerekkel történõ
hétköznapi optimalizálásról, amelyben
megismerhetjük az elméleti matematika
„munkára fogását”, például a fényképek
zajszûrésénél számítógépes programok 
segítségével. Az evolúciós algoritmusok
állnak a szintén kolozsvári Gaskó Noémi
játékelméleti tanulmányának a közép-
pontjában. A rövid egyensúlypont-megha-
tározásból és numerikus példákból a szak-
értõk megtudhatják, a laikus olvasók leg-
feljebb csak megsejthetik az egyensúly-
meghatározó algoritmus fontosságát,
amelyre még a nemzetközi szakirodalom-
ban is csak kevés példa akad. A Franciaor-
szágban doktorandus hallgatóként tanuló
kolozsvári Mészáros Alpár Richárd mun-
kájában is fontos szerepet kap a matemati-
kai, játékelméleti egyensúlypont-kutatás,
nála azonban a Nash- vagy Stackelberg-
egyensúlypontok inkább kiindulást jelen-
tenek, hiszen míg ezek véges számú játé-
kos esetén alkalmazhatók, addig a tanul-
mány témájául szolgáló átlagtérjátékok
végtelen számú játékosra írnak le lehetõsé-
geket. Egy aktuális, a széles körû gyakorla-
ti alkalmazásokra is kitekintõ kémiai dol-
gozatot ad közre a kötetben Lovász Gábor
ungvári doktorjelölt: alapos áttekintésébõl
megtudhatjuk, hogy a kalkogenid üvegsze-
rû félvezetõk olyan különleges tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek, amelyek remekül
használhatók az optikai kommunikációs
eszközökben. Márkus Pál fizikus dokto-
randus Ungvárról négy objektum, a timin,
az uracil, a szelén és a kén komplex
hipocikloidális elektronspektrométeres
vizsgálatát foglalta össze, amelybõl hang-
súlyos az elektronok energiaveszteségi
spektrumainak a kimérése állandó mara-
dék energiákkal. A kötet természettudo-
mányi és technikai munkákat felsorakoz-
tató második részének ismeretterjesztõ
szakmai szempontból leginkább kiérlelt
alkotása a kolozsvári Tyukodi Botond
Depinning modellek alkalmazásai a sta-
tisztikus fizikában címû cikke. A rendszer-
dinamikai jelenségeket szemléletesen be-
mutató írásnak az illusztrációi is figyelem-
re méltóak, informatívak és ötletesek, Per
Bak makacs kutyájától a vékonyréteg

egyensúlyi alakját mutató „tintafoltig”.
Szintén kitûnõen szemlélteti a tõzsde-
indexek dinamikájának a modellezését a
Babeº–Bolyai Tudományegyetemen vég-
zett és most a frankfurti egyetemen dokto-
randus udvarhelyszéki Sándor Bulcsú, aki
a gazdaság és a fizika egymásra hatását 
írja le közérthetõ példák alapján, de a
szakmai mélységeket is alaposan feltárva.
Az ungvári Demes Sándor egy kevésato-
mos mesterséges molekula, a kén-hexa-
fluorid nem empirikus, tehát speciális
szoftvercsomaggal végzett vizsgálatáról ír
precízen, logikusan. Egy kolozsvári szer-
zõpáros, Kisfaludi-Bak Zsombor és Takács
Petra Renáta az eloszlásfüggvények építé-
szeti alkalmazását tekinti át, az ötletes 
témavezetést sok képpel és még több
egyenlettel, levezetéssel támasztva alá, ez
utóbbiak azonban nem mindig szolgálják
a témán kívül álló olvasók számára az iga-
zán eredeti kérdésfelvetés jobb megértését. 

A kötet végére két, a korábbiaktól vi-
szonylag távolabb álló tanulmány került.
Az újvidéki Vickó Krisztina egy a mûfog-
sor viselésével összefüggõ tünetegyüttes,
a kombinációs szindróma kiküszöbölését
szolgáló célzott vizsgálatról számol be kö-
zérthetõ módon. Námesztovszki Zsolt
szabadkai oktatásinformatikus pedig a kö-
zösségi oldalak és hálózatok oktatási al-
kalmazhatóságáról, valamint az internet
használatához elengedhetetlen kritikai
felhasználói szemlélet oktatásáról vet fel
fontos gondolatokat. 

A könyv egészérõl elmondható, hogy
a fiatal szerzõk tanulmányai összességé-
ben igen magas tudományos értéket kép-
viselnek. Az írások hangvétele, megfogal-
mazása nem mindig egyenletes azonban:
vannak olyan cikkek – fõként a könyv el-
sõ részében –, amelyek a legszélesebb 
közönség megszólítására, meggyõzésére
törekszenek, míg akadnak szép számmal
olyanok is, amelyek megelégszenek a ku-
tatási eredmények szikár, szakmai bemu-
tatásával, s nem kívánnak a nagyközön-
séghez is szólni. 

A kötetet az angol nyelvû rezümék
gyûjteménye után B. Varga Judit utószava
zárja, amelyben a könyv szerkesztõje
egyebek mellett kiemeli, hogy a fiatal ku-
tatók közül sokan olyan felvetéseket fo-
galmaznak meg – igen bátran és elõremu-
tatóan –, amelyek kortársaik vagy az utá-
nuk jövõ generáció számára hathatnak
ösztönzõen újabb vizsgálatokra. 

Gózon Ákos téka
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