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A Kárpát-medence „hálójában”
Intelligens háló 2016. Határon túli fiatal kutatók tanulmányai. Szerk. B.
Varga Judit. Edutus Főiskola, Tatabánya, 2016
A Collegium Talentum, a tatabányai Edutus Főiskola tehetséggondozó
tutori programja határon túli magyar mesterszakos és doktorandusz hallgatók részére idén harmadik alkalommal jelentette meg az Intelligens háló...
– Határon túli fiatal kutatók tanulmányai című kötetét. Hagyományosan
a végzős, harmadéves kollégisták munkái kerülnek a kötetbe. Idén az ötéves jubileumi rendezvény keretén belül, a Magyar Tudományos Akadémia
Kupolatermében, június 11-én megtartott ünnepségen dr. Szarka László, az
MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa mutatta be
a tanulmánykötetet.
A 2013-ban felvett kollégisták huszonegy sokszínű, a természet- és társadalomtudomány területeiről, a bölcsészet és az orvostudomány kutatási
területét is magában foglaló munkája kapott
helyet a kötetben. A szerzők a határon túli,
azaz erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvidéki, valamint magyarországi felsőoktatási
intézmények doktorandusz hallgatói.
A kötet első részében hét tanulmány található. Zoller Katalin Tanuló szakmai közösségek című munkája segítségével bővíthetjük ismereteinket az iskolán túlmutató
együttműködésekről, a tanulócsoportokról.
Lendák-Kabók Karolina A magyar nők helyzete Szerbia felsőoktatási rendszerében című
tanulmányában elemzi, hogyan hat a megfelelő szerb nyelvtudás hiánya a magyar hallgatónők pályájának alakulására az Újvidéki
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Egyetemen. Veress Nóra-Csilla a rendszerváltás utáni Románia urbanizációját vizsgálja, míg Török Gergely a romániai klaszterkérdési potenciál,
illetve a klaszterek regionális fejlődésre gyakorolt hatását kutatja, Séra
Magdolna pedig a kárpátaljai magyar szülők iskolai tannyelv választásának
hátteréről folytat diskurzust. Szász István Szilárd Mikroközösségi csoportdinamika a Facebook közösségi oldalon című esettanulmányában a közösségi
oldal egy székelyföldi kisváros katolikus fiataljaiból álló csoportjának tevékenységét elemzi. Magyarország és Románia pénzügyi helyzetével Szőcs
Csongor-Ernő foglalkozik, „Magyar” vagy „román” euróval fizethetünk-e
korábban című munkájában, arra keresve a választ, hogy a két ország közül
melyikben várható korábban az euró bevezetése.
A tíz tanulmányt magában foglaló második részben többek között vegyészeti, orvostudományi, fizikai, biológiai kutatásokról olvashatunk. Takács
Petra-Renáta matematikus lineáris programozási feladatokkal foglalkozik
Belsőpontos módszerek a mindennapokban című tanulmányában, Kiss Gellért Zsolt pedig intenzív és ultrarövid lézertérben számítógépes modellezéssel tanulmányozza az atomokat és molekulákat. Simon Levente a gráfokra
ismert fraktálvizsgálatok hiperográfokra való kiterjesztési lehetőségeit vizsgálja, Nagy Botond új nanobiotechnikai eljárásokat, környezetkímélő anyagokat kínál a gyógyszerkutatás számára, Bartó Endre a kavitandok retenciós
mechanizmusának vizsgálatán keresztül enged betekintést a nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiába, míg Vass Krisztina-Eszter a Staphylococcus aureus törzseknél vizsgálja azok csökkent glikopeptid-érzékenységét.
Csáky Veronika A mai Szlovákia területéről származó középkori populáció
archeogenetikai analízise mitokondriális DNS alapján című tanulmányában
igazolja egyebek között azt, hogy a vizsgált középkori populáció genetikai
összetételében hasonló a mai modern európai népességhez. Sárközi Melinda
az Ibuprofen adszorpcióját és deszorpcióját tanulmányozza, szén nanocsövet tartalmazó hidroxiapatit, valamint szilikáttal szubsztituált hidroxiapatit
kompozitok esetében. Biológusként Osváth-Ferenc Márta Bérlők, háziurak
és szomszédok: populációvizsgálat erdélyi módra című munkájában a hangyaboglárka lepkék populációját, Avar Lehel-Dénes pedig egyik szőrösszemű iszapszúnyog fajcsoportot vizsgál.
A kötet harmadik részében négy dolgozat kapott helyet. Görög Nikolett
Ikrek névadása Beregszászon a 20. század folyamán a Beregszászi Római
Katolikus Plébánia anyakönyvei alapján című kutatása és Tóth Katalin
„Hát akkor kötözködj fel, és gyere velem”. Betekintés a nyitragecséri nyelvjárás igekötős igéinek világába című tanulmánya is érdekes olvasnivalónak
ígérkezik. Szabó Eszter tollából a 19. század végi erdélyi színháztörténeti
kutatásáról, vagyis a korabeli kolozsvári színház vezetés- és támogatáspoli172
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tikájáról szerezhetünk ismereteket. A rész és egyben a kötet zárása is Tőtős
Áron tanulmánya, melyben a dualizmus kori prostituáltak helyzetének bemutatásával foglalkozik.
A fentiekből is látszik a kötet sokszínű tartalma, a kutatók többirányú
érdeklődése. A tanulmánykötet végén a szerzők munkáinak angol nyelvű rezüméi olvashatók. Ismertetőmet dr. Kandikó Józsefnek, a Collegium
Talentum elnökének a kötet bevezetőjében olvasható gondolataival zárom:
„Itt elmosódnak a szaktudományi és az otthoni egyetemek közötti különbségek, eltűnnek (a nem túl nagy, mégis létező) életkori és családi háttérbeli
eltérések, és a tudományos előrehaladás fontosságának tudatán kívül csak
egyvalami tartja össze őket: a magyar nemzethez tartozás érzése, a szülőföldhöz kötődés és az otthon érvényesülés szándéka.”
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