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Fülöp József – Mészáros Márton – Tóth Dóra

a kre BTk-n lezárult a nemzeti Tehetség Program  
FkT m–2015/2016-os pályázata

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara a Nemzeti Tehet-
ség Program meghívásos pályázatán 2015-ben 4.000.000 Ft-ot nyert, melyet a kari 
tehetséggondozásra fordított. A projekt során 6 alprogramba 48 hallgató kapcsoló-
dott be demonstrátorként. 

A „Vallás és művészet” alprogramba (Művészettudományi és Szabadbölcsészeti 
Intézet, Tanárképző Központ) elsősorban olyan hallgatói tervek kerültek, amelyek 
a különféle vallások és egyes művészeti ágak kapcsolatait keresték. Az alprogramot 
Sepsi Enikő és Keserü Katalin vezették (a Tanárképző Központot Klemmné G. Zsu-
zsa képviselte).

Ugyancsak a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézethez tartozott 
a „Vallás és természettudomány” című alprogram, melyet Sarnyai Csaba Máté és 
Vassányi Miklós vezettek.

A Mirnics Zsuzsanna vezette Pszichológiai Tehetségműhely keretében négy de-
monstrátor hallgató dolgozott, akik rendszeres konzultációt folytattak témaveze-
tőikkel. A 2016. április 26-án megrendezett tehetségnapon további nyolc végzős 
OTDK-résztvevő munkájának bemutatására került sor. A tudományos bizottság-
ban négy oktató vett részt (Nyitrai Erika, Smohai Máté, Mirnics Zsuzsanna, Takács 
Szabolcs).

A Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet a Társadalomtudo-
mányi Intézettel együtt szerepelt; az alprogramvezetők Mészáros Márton és Albert 
Fruzsina voltak. A tehetségnapon az intézet oktatóinak, hallgatóinak és néhány 
külső meghívottnak a jelenlétében nemcsak az eredmények ismertetésére, hanem 
azok szélesebb körben való megvitatására is sor kerülhetett.

„Amerre a vizek folynak – Történelem, identitás, narratíva” címen a Gálffy 
László és Szemerey Márton vezette közös alprogramhoz csatlakoztak a Történet-
tudományi Intézet és a Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének hallgatói. A törté-
nészhallgatók írásai részben a „víz és társadalom” témakörben születtek, amely te-
matikus keretet a Károli Történész Műhely hallgatói igyekeztek megtölteni kutatási 
eredményeikkel. A japanológus hallgatók érdemes kutatási eredményeiket a 2016. 
május 11-én megrendezett tehetségnap keretében mutatták be nyilvánosan. Referá-
tumaikból élesen kirajzolódott Japán sokféle, a nemzeti identitást is mélyen meg-
határozó viszonya a vizekhez, rávilágítva a folyók, a tengerek és az óceán összetett 
szerepére.

A Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézetének alprogramját Fülöp József 
vezette. A Német Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint a Néderlandisztika Tanszék 
hallgatói „A kultúra újraolvasásának formái” összefoglaló címen végeztek kutatáso-
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kat egy-egy „újraolvasás” történeti-narratívaelméleti, irodalom- és kultúratudomá-
nyi vonatkozásait szem előtt tartva. A tehetségnapon, műhelytalálkozó keretében, 
nyolc hallgató tartott referátumot, majd meghallgatták három vendégoktató plé-
numelőadását: Jelenits István a bölcsesség természetrajzát mutatta be bibliai és tör-
ténelmi példák tükrében, Horváth Géza Luchino Visconti Halál Velencében-adap-
tációját elemezte nagy erudícióval, Reinhardt Melinda pedig az „út” metaforájának 
kultúrtörténeti és pszchiológiai összefüggéseit vizsgálta.

A demonstrátorok személyre szabott kutatási tervükön fél évig dolgoztak vá-
lasztott témavezetőikkel. A kutatási prezentációt a projekt zárásaként alprogramon-
ként megrendezett tehetségnapon mutatták be a diákok. A dolgozatokból A szél fúj, 
ahová akar címmel kötetet adtunk ki a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban. 

A kötet öt fejezetre osztva mutatja be az írásokat: Művészettudományi és Sza-
badbölcsészeti Intézet és Tanárképző Központ; Pszichológiai Intézet; Magyar 
Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Társadalom- és Kommuniká-
ciótudományi Intézet; Történettudományi Intézet és Keleti Nyelvek és Kultúrák 
Intézete; Német- és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete. A kötet szerkesztői fiatal 
szakemberek: Fülöp József, Mészáros Márton és Tóth Dóra. A tanulmánykötetben 
feltüntettük az EMET, az EMMI és az NTP logóit.

Ezenkívül minden hallgató recenziót írt egy általa kiválasztott könyvről, és e 
recenziók jelentős része egyetemi folyóiratban (Vallástudományi Szemle, Orpheus 
Noster) jelenik meg. Fontos cél volt a kutatómunka módszertani és szakmai színvo-
nalának emelése, a hallgatók körében való további népszerűsítése.

A résztvevő hallgatókat pályázat útján választottuk ki, tehát a program tehetség-
felismeréssel, kiválasztással kezdődött. A kiválasztott hallgatók első kézből, taná-
ri mentoraiktól ismerhették meg a bölcsészettudományok kutatási módszereit, 
intenzív egyéni és csoportos munkában mélyítették el ismereteiket, szakmai elő-
adásokon vettek részt, továbbá rendszeresen konzultáltak témavezetőjükkel. A tu-
dományos pályára való felkészülésüket első tanulmányuk közlésével is segítettük 
(amennyiben ezt a munka tudományos színvonala megengedte). A hat alprogram 
közös tanulmánykötete reprezentatív módon mutathatja fel a műhelymunkák ered-
ményességét és az egyetemi tehetséggondozás fontosságát. A várható rövid távú 
eredmények között ezért az önálló, illetve csoportos kutatási tevékenységre irányu-
ló hallgatói készség növekedése, az előadási és publikálási rutin megszerzése állt.

Öt alprogram tehetségnapját és a hozzájuk kapcsolódó szakmai programokat 
2016. májusában Egyetemünk főépületében rendeztük meg, míg egy alprogram, 
a „Vallás és természettudomány” tehetségnapja vidéken, táborban valósult meg. 
Összesen nyolc tanszék és intézet közel ötven tehetséges hallgatója mutathatta be 
mentor ok tatói támogatással készített kutatását.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy a kari tehetséggondozást nagymértékben 
elő segítette a program!
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