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A modern vallási jelenségek vizsgálata… 

 

Jelen dolgozatban az új vallási mozgalmakon belül a neopogány mozgalmak közé sorolt, 

magyarországi Kelta- Wicca Hagyományőrző Egyházzal foglalkozom. Kutatásom elején azt a 

kérdést tettem fel, hogy hogyan él ma egy wicca a keresztény kultúrkörű Magyarországon, így 

célom az volt, hogy az egyház történetét a tagok elmondása alapján rekonstruáljam, hogy pontosabb 

képet kaphassak a társadalmi többséghez képest alternatív szemléletet valló közösség tagjairól. A 

dolgozatban öt értelmiségi fiatal félig strukturált interjúját készítettem el és dolgoztam fel, melyben 

a vallási útjukról, életükről és vallási szokásaikról kérdeztem őket, illetve terepkutatást is végeztem, 

programokon és ünnepségeken vettem részt. Az interjú elkészítése során nem kívántam az állítások 

és öndefiníciók igazságtartalmat vizsgálni, a semlegességre és a minél pontosabb leírásra 

törekedtem. Írásomban először a főbb fogalmakat definiáltam, elhelyeztem a Wiccát a vallási 

térképen, majd a nemzetközi, és magyarországi történetét vázoltam fel. A főbb jellemzők rövid 

összefoglalása után kutatásom módszertanát ismertettem, majd a feldolgozott interjúkat mutattam 

be. Végül összehasonlítottam a kapott adatokat, és értékeltem azokat. 

A Wicca a 21. század jelenségeként a múlt vallásaihoz nyúlt vissza, és azokat átértelmezve új 

vallási formációt hozott létre. Mivel ez egy beavatáson alapuló, misztériumvallások struktúráját 

felmutató vallás, amely a tagokat titoktartásra kötelezi, csak olyan információkhoz jutottam hozzá, 

melynek közlése nem volt tilos, de így is kirajzolódott egy sajátos világkép, mely jellemzi a 

közösség egészét: az egyház meghatározó jellemzője a flexibilitás, az állandó változás, átalakulás, 

újraszerveződés. A csoport kialakulási és megszilárdulási folyamatának tanulmányozásának 

eredményeként beleláthattam egy alternatív vallási mozgalom létrejöttének és működésének 

folyamatába, a dolgozat elején megfogalmazott kérdéseimre választ kaptam, a téma sokrétűsége 

miatt a jövőben folytatni szeretném a kutatást. 

  



 

 

ÁDÁM ZSÓFIA KATALIN 

Magyar 

BA, 5. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Tőzsér János 

tudományos főmunkatárs, KE PK 

 

 

Teremtett világok – Teista modális realizmus 

 

A hagyományos - úgynevezett anzelmi - teizmus istenfogalma logikailag megköveteli, hogy a világ 

melyben élünk, a lehetséges világok legjobbika legyen, hiszen a tökéletesen jóságos és mindenható 

Isten fogalmával ellenkezne egy olyan világ megteremtése, mely nem a lehető legjobb. Hétköznapi 

meggyőződéseink azonban mást sugallnak: számos olyan rossz létezéséről tudunk, mely 

igazságtalannak és értelmetlennek tűnik. A kortárs angolszász filozófia teista képviselői különböző 

teodíceákkal érvelnek amellett, hogy a rossz léte legitimálható. Ezek azonban nem nyújtanak 

elégséges magyarázatot a rossz létezésére, különös tekintettel a rossz azon típusaira, melyek nem 

magyarázhatók sem immorális emberi cselekvés következményeként, sem valamiféle nagyobb jó 

megteremtésének, vagy éppen nagyobb rossz elkerülésének feltételeként - lásd Bambi, vagy Sue 

esete. Van azonban egy elmélet, melynek elfogadásával fenn tudjuk tartani Isten létezésére 

vonatkozó nézetünket. Ez dolgozatom témája: a teista modális realizmus. A kortárs angolszász 

vallásfilozófia egyes gondolkodóihoz csatlakozva amellett fogok érvelni, hogy a teisták számára az 

egyetlen célravezető megoldás a lehetséges világok reális létét tételező elmélet elfogadása, vagyis a 

genuin realizmus melletti elköteleződés. Amennyiben ugyanis feltételezzük más, a mi világunkkal 

ontológiailag egyenértékű világok létezését, nyugodtan elfogadhatjuk a világunkban fellelhető 

rosszat annak reális létében, anélkül, hogy tagadnunk kellene Isten létezését. Amennyiben aktuális 

világunk csak egyike a végtelen számú reálisan létező univerzumoknak, nem kell többé tudni 

elszámolni azzal, miért nem a lehető legjobb. Az azonban korántsem egyértelmű, hogy a teizmus, és 

a genuin realizmus a teizmussal kompatibilis elmélet. Isten szükségszerűségére és időn kívüliségére 

nézve egy olyan multiverzumban, ahol nincs világokon átívelő azonosság, s mely tárgyak 

mereológiai összegének téridőben zárt rendszereként létező univerzumokból áll. Problémát jelent 

továbbá az is, hogy a modális realizmus elfogadása morálisan felelőssé teszi az Istent olyan világok 

létezéséért, melyekben a rossz van túlsúlyban, vagy melyek abszolút rosszak. Dolgozatomban ezen 

ellenvetésekre is választ adok. 
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A stílusgyár. On-line arculattervezés és termékinvenció 

 

Napjainkban a divat iránti hobbiszintű érdeklődés egyre elterjedtebbé válik. Napról napra jelennek 

meg újabb divattal foglalkozó blogok, weboldalak, viszont kevés olyannal lehet találkozni, amelyek 

egy személy egyéniségét és ruhatárát figyelembe véve alakítanák ki azt, amit személyes stílusnak 

nevezhetünk. 

A honlaptervet piaci hiány érzékelése ihlette: annak ellenére, hogy vannak divattal kapcsolatos 

közösségi oldalak, illetve a divatmagazinok, bloggerek foglalkoznak stílustanácsadással, léteznek 

stílustanácsadásra specializálódott vlogok is, nincsen olyan honlap, mely szolgáltatásszerűen, a 

személyes kontaktust megkerülve, hatékonyan lenne képes a stílusérzékenység fejlesztésére. Ennek 

a hiánynak a pótlására vállalkozunk. 

Dolgozatunk keretén belül első lépésként felmérjük a hasonló/rokon céllal létrejött on-line 

felületeket, majd ismertetjük projektünk vizuális arculatának terveit. Ezen belül elkészítjük a 

honlaptervet, logót, szlogent, valamint a promoválási anyagokat. 
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Margaret Thatcher szerepe a hidegháború lezárásában 

 

A pályamunka Anglia első női miniszterelnökének külpolitikáját vizsgálja a hidegháború utolsó 

éveiben, és árnyalja a Vasladyről kialakult, leegyszerűsített képet. Főképp elsődleges forrásokra 

támaszkodik, felhasználva Margaret Thatcher, Helmuth Kohl, Anatolij Csernyajev és Mihail 

Gorbacsov memoárjait, csúcstalálkozók jegyzőkönyveit, és a Berlini Fal leomlásának huszadik 

évfordulójára az angol külügyminisztérium által titkosítás alól feloldott belső emlékeztetőket. 

Igyekszik megvilágítani miért ragaszkodott a Vaslady a leszerelési tárgyalások közepette Anglia 

nukleáris arzenáljának megtartásához, és vizsgálja azt a kérdést, hogy miért akarta a miniszterelnök 

asszony a német egyesítést megakadályozni. A dolgozat bepillantást ad Thatcher elkeseredett és 

meddő küzdelmébe a német egység lassításának ügyében, és vizsgálja azon erőfeszítéseit, amit a 

Varsói Szerződés további fennmaradásáért tett. Félretolva a nemzetek önrendelkezéséhez való 

jogáról általa is oly sokszor hangoztatott elvet úgy ítélte, hogy a Varsói Szerződés csapatainak 

Kelet-Európából való kivonása nem időszerű, azok “átmeneti” jelenléte további évekig, évtizedekig 

kívánatos. Ez az ideológiai “hátraarc”, a retorika és valódi politikai szándék ütközése jellemezte 

Thatcher külpolitikáját a 80-as évek végén, mikor a keleti blokk kommunista rezsimjeinek 

fenntartására buzdította szovjet tárgyalópartnerét, Gorbacsovot, csak hogy Anglia erőegyensúly-

politikáját folytathassa. Ezek a törekvések nem válhattak valóra, mivel Thatcher politikai 

célkitűzései nem álltak összhangban sem szövetségesei, sem a szovjetek demokratizálási 

szándékaival, és összességében külpolitikai lépései súlyos károkat okoztak hazája diplomáciai 

megítélésében. 
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Magyarságkonstrukció az ugor-török háborúban 

 

A XIX. század egyik legfontosabb politikai célkitűzése az állampolgárok közötti szolidaritás, 

valamint az államhoz fűződő lojalitás megteremtése volt. Ez a törekvés érhető tetten a nemzetépítés 

programjában, melyet első sorban kulturális folyamatként írhatunk le. Anderson a romantikus 

regény és az újságírás jelentőségét, még Gellner a nyelv fontosságát hangsúlyozza a nemzet 

megkonstruálása során. A nemzetépítés azonban a kor tudományos életét is meghatározta; a XIX. 

századi magyar tudomány egyik fontos törekvése volt a magyar őstörténet feltárása, a magyarság 

rokonainak felkutatása. Ez a cél vezérelte többek között az „ugor-török háború” néven elhíresült 

tudományos vita résztvevőit is. A diskurzus során több tudományos diszciplína, például a 

nyelvészet, néprajz, történelemtudomány, fizikai antropológia képviselői igyekeztek meghatározni a 

magyar nép eredetét, egyben megkonstruálni az ősmagyarságot (annak történelmét, kultúráját stb.) 

is. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a magyar nyelv, a néplélek és a magyarság antropológiai 

jellemzőinek vizsgálata hogyan függ össze a nemzet megkonstruálásával. A vita mélyebb elemzése 

során a tisztán tudományos érvek mellett megismerhetjük az egyes szerzők nemzetfelfogását, az 

őstörténet kutatása mögött meghúzódó politikai célkitűzéseket és az egyes diszciplínák viszonyát is. 

A diskurzus elemzése során Vámbéry Ármin 1882-ben publikált A magyarság eredete című 

könyve, illetve az arra írott kritikák, recenziók képezték kutatásom fókuszát. 
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Izrael i.e. 8. századi társadalmi problémái Ámósz próféta könyvében 

 

A dolgozat az i.e. 8. század Izráelének társadalmi problémáit vizsgálja Ámósz próféta könyve 

alapján. A társadalmi problémák megismerése, és megértése érdekében a dolgozat időben és térben 

is elhelyezi a próféta működését, majd az adott kor Izráelének társadalmi problémáival foglalkozik. 

Ezután áttér a próféta könyvében olvasható konkrétumokra. Izráel az i.e. 8. században súlyos 

társadalmi problémákkal küzdött. Erről Ámósz próféta könyve, mint egy antagonisztikus 

társadalomról tudósít. A próféta arra mutat rá, hogy a gazdagok és a szegények között mély, és 

áthidalhatatlan szakadék tátongott. Az ország gazdag lakosságának nagy része a maguk 

gazdagságának növelése érdekében elnyomta és kizsákmányolta a szegényeket. Ezt több példával is 

alátámasztja Ámósz: a kereskedők hamis súlyokkal és hamis mérleggel csaltak; a jogrendszer nem 

az igazság oldalán állt, hanem a hatalmasok kezében volt; még egy csekély adósság fejében is 

eladták a szegény embert. Az adósok a hitelezők kezében voltak. Az ország szegényei súlyosan 

eladósodtak, amelyből nem volt kiút a számukra, és az adósrabszolgaság réme fenyegette őket. 

Egyre lehetetlenebb helyzetbe kerültek, míg a gazdag felső réteg élvezte a vagyonuk nyújtotta 

előnyöket. Ámósz próféta arra mutat rá, hogy a gazdagság és a szegénység egymással ok-okozati 

kapcsolatban állnak. Ebben a helyzetben hívta el az Úr Ámósz prófétát, hogy Izráelben hirdessen 

ítéletet. 
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Egy modern istenkép felé 

 

A világon semmi nem létezik ok nélkül, az univerzum “végső okát” pedig a hagyomány szerint 

Istennek nevezzük. Az ember istenképet képes alkotni egy számára megjelenő isteni valóságról. Ez 

az isteni valóság a természetben emittálódik – miként ezt a klasszikus teizmus elfogadja. Isten 

három fő és szükségszerűnek ítélt sajátossága a mindenhatóság (amelyből adódóan minden tőle 

származik), a mindentudás és a végtelen jóindulat. Egy végtelenül jóságos Istennek és a rossz 

létezésének összeegyeztethetősége okozza a teodícea-problémát. A dolgozatom célja, hogy 

megmutassam, a teodíca-probléma megoldási kísérleteiben mindig ott munkál a racionalitás igénye, 

így vagy úgy, valójában a racionalitás felől értelmezzük Istent és a hitet. Amennyiben ennek az 

igénynek oltalma alatt megvizsgáljuk a Teremtőnek szükségszerűként tulajdonított sajátosságokat, 

és ezek elbuknak, annyiban a teodícea-probléma felszámolható. Dolgozatom címe az istenképben 

végbemenő változást feltételez. Egy modern istenkép felszámolhatja a teodícea problémát annál 

fogva, hogy Istent a megalapozatlan attribútumoktól mentesíti. 
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A holokauszt ábrázolásának problémái 

 

Jelen dolgozat a tágabban értelmezett nyomozásnarratíva, különösképpen az ún. anti-

detektívtörténet narratívájának működését vizsgálja a második generációs irodalmi holokauszt-

reprezentációkban. A dolgozat amellett érvel, hogy a trauma a hagyományos narratívákba 

beilleszthetetlen, sokszor rejtett tapasztalat, melynek elmondásához nem-konvencionális, speciális 

irodalmi nyelvre van szükség. E nyelv összetevőjeként tételeződik a nyomozásnarratíva, mely 

elősegíti a traumát át nem élt befogadóknak a beleélést, a traumatikus tapasztalat működésmódjának 

megértését. A dolgozat két konkrét második generációs mű nyomozásnarratíva felőli olvasatát 

mutatja be, ezek funkciójára és működésmódjára fókuszálva: Amir Gutfreund A mi holokausztunk 

és Art Spiegelman Maus című szövegeiben. 
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„Nem tudnak ezek dolgozni, csak focizni!” – Elméleti és gyakorlati kérdések, dilemmák az 

Orczy-kerti Farkasok labdarúgócsapatáról végzett kutatás során 

 

Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium Kritikai Pedagógia műhelyéből 

nőtte ki magát a kutatás, melynek jelenlegi fázisában elért eredményeiről ad számot írásunk. 

Előfeltevésünk az volt, hogy a budapesti nyolcadik kerületben egy folyamatos támogatást nélkülöző 

labdarúgó kezdeményezés vette, és veszi fel a mai napig a versenyt a financiális, infrastrukturális 

háttérrel rendelkező akadémiákkal. Ennek a koncepciónak egy személy a mozgatórugója. Úgy 

gondoltuk, hogy a nyolcadik és egyéb környező kerületekben élők eltérő etnikai, szociokulturális és 

anyagi háttere miatt az Orczy-Kerti Farkasok labdarúgócsapatán keresztül az edző alternatív 

eszközökkel próbál olyan előrejutási, kitörési lehetőséget felajánlani játékosai számára, mely 

összhangban áll a kritikai pedagógia opressziót tagadó elvével. A csapatokban játszó fiatal focisták 

gyakori váltakozása, cserélődése, illetve a financiális alapok hiánya miatt egy folyton változó 

működés bontakozott ki kutatócsoportunk előtt, amely megnehezítette, olykor majdnem el is 

lehetetlenítette, hogy érvényes és megbízható adatokkal szolgáló társadalomtudományi kutatást 

végezhessünk egy gyakorlati szempontú elemzés számára. Különböző kvantitatív és kvalitatív 

eszközök mérlegelése, majd alkalmazásának kísérlete tette lehetővé, hogy beható ismereteket 

szerezzünk arról, vajon miképpen marad fenn és működik a meglévő utánpótlásrendszer közepette 

egy informális viszonyokat fel- és időnként kihasználó csoportosulás. A sport képes-e ebben az 

esetben segíteni a kritikai pedagógia által definiált emancipációt; van-e valamilyen különleges 

metódus, amivel Pindák László motiválja a gyerekeket; lehet-e modellértékűnek tekinteni a 

kezdeményezést?" 

Kulcsszavak: Labdarúgás, Empowerment, Kritikai Pedagógia, Emancipáció, Hátrányos helyzetű 

fiatalok 

  



 

 

BAJKAI LAURA 

Igazgatásszervező 

BA, 5. félév 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatás-tudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Szabó Máté Csaba 

tanársegéd, NKE KTK 

 

 

Női vezetők a közigazgatás felső szintjein 

 

 Tanulmányaim során, mindig is foglalkoztatott a kérdés: hogyan alakulhat egy közigazgatásban 

elhelyezkedő nő karrierje, miként és milyen szinteket érhet el pályafutása során. Dolgozatom során 

a fő gondolatmenet a nők helyzetének bemutatása az egyes közigazgatási területek vezetőségében. 

Pályamunkám kiinduló hipotézise, a közigazgatás felső szintjein dolgozó nők háttérbe maradása. 

Bemutatva, hogyan is alakult az elmúlt évtizedekben, és hogyan alakul ma egy nő helyzete a 

legfelsőbb vezetői posztok betöltésekor. A közigazgatási szféra rengeteg területre ágazik szét, ezért 

is döntöttem amellett, hogy csak bizonyos szinteket fogok figyelembe venni kutatásaim során. Ezek 

pedig a miniszteri és államtitkári szintek vezetőségének vizsgálata az egyes minisztériumokban, 

főként a rendszerváltás óta eltelt időt figyelembe véve. 

Kutatásom során kitérek a nemek közötti erőviszonyokra, a nők munkába állásának és a 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének fejlődésére, illetve a női vezetőség helyzetének 

alakulására (bemutatva a nők politikai szerepvállalását). Később pedig az egyes országok 

(Portugália és Hollandia) közigazgatási vezetőségének vizsgálatára miniszteri-államtitkári szinten; 

főként a magyarországi helyzetet tanulmányozva. 

Véleményem szerint fontos, hogy az egyes vezetői szinteken ugyanúgy a nők is érvényesüljenek és 

a férfiakkal összhangban gyakorolhassák a vezetői posztok betöltését. Álláspontom szerint, 

Magyarországon a nők a minisztériumi szinteken sokkal inkább a háttérben munkálkodnak; kevésbé 

tűnnek fel vezetői pozíciókban, mint Európa más országaiban. Hazánkban a közigazgatási szinteken 

a vezetői szerepeket főként férfiak töltik be, miniszteri és államtitkári szinten egyaránt. Egy példa, a 

sok közül: mind a nyolc minisztériumunk élén férfi miniszter áll. Azonban nem csak a közigazgatás 

ezen szintjén kerülnek háttérbe a női vezetők, hiszen a nők politikai szerepvállalása is különösen 

alakul a rendszerváltás óta eltelt idő alatt. A kérdés, hogy ezeknek a jelenségeknek milyen okai 

voltak és vannak. Illetve mire vezethető vissza ez a feltételezés. 

  



 

 

BAKA L. PATRIK 

Magyar nyelv és irodalom - történelem 

MA, 9. félév 

Selye János Egyetem 

Tanárképző Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Mgr. Vajda Barnabás, PhD. 

egyetemi adjunktus, SJE 

 

 

Szlovákiai magyarok az EP és a sajtó tükrében 

 

Jelen munka a két szlovákiai magyar EP képviselő, Bauer Edit és Mészáros Alajos működésével 

foglalkozik a 2009-2013 közötti időszakban. Az elemzés abból az előfeltevésből indul ki, mely 

szerint az érintett képviselők tényleges EP tevékenysége, illetve a sajtóban megejtett publikációik 

között hangsúlyeltolódások figyelhetők meg a kisebbségi témák javára. A dolgozat részletesen 

elemzi mindkét képviselő EP- és sajtótevékenységét, s emellett kitekintést is végez, összehasonlítva 

vizuálisan is szemléltetett eredményeit más, saját országukon belül ugyancsak kisebbséginek 

számító európai parlamenti képviselők tevékenységével. 

Kulcsszavak: Sajtóelemzés, politikai elemzés, európai parlamenti képviselők, szlovákiai magyar 

sajtó, hangsúlyeltolódás 

  



 

 

BAKÁCS JÁNOS 

Kommunikáció és médiatudomány 

BA, 7. félév 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Görföl Tibor 

egyetemi adjunktus, PPKE BTK 

 

 

Gondolat terjedési mechanizmusok és az internetes mémek szerepe a hálózati kultúra 

alakulásában 

 

A dolgozat területe az hálózati kultúra. Ennek a kultúrának szerves részét képezik az internetes 

mémek. Célja az internetes mémek sajátosságainak és terjedésének bemutatása két, kulturális 

elemek terjedésével foglalkozó elméleti koncepció bemutatása mentén. Az internetes mémek 

elemzésén túl azok eredetét, kialakulásuk feltételeit és történetét, és a hozzájuk szorosan kötődő 

hálózati szubkultúrát igyekszik ismertetni, valamint végezetül azokra a mémek által kiváltott 

kulturális hatásokra hívja fel a figyelmet, melyek egyrészt kihatnak az "off-line" kultúrára 

(kérdéses, hogy a kettőt két, egymástól élesen elváló területként érdemes-e kezelni), másrész a 

reprezentációk "globalizálódását", azaz a kulturális homogenizációt erősítik. 

  



 

 

BAKOSI TAMÁS 

szociális munka 

MA, 3. félév 

Semmelweis Egyetem 

Egészségügyi Közszolgálati Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Pilinszki Attila 

egyetemi adjunktus, SE EKK 

 

 

Elégedetlenség és asszertivitás a szociális szférában 

 

Kutatásom tárgya az elégedetlenség és asszertivitás mértéke és kapcsolata a szociális szférában. 

Módszerem keresztmetszeti, felderítő jellegű, online kérdőíves kutatás (N = 678; átlagéletkor: 40,16 

év; nők aránya: 87%), melynek során a szociális szférában dolgozók elégedettsége és asszertivitása 

került felmérésre. 

Eredmények: A legnagyobb elégedetlenség a fizetéssel (1,635), munkakörülményekkel (2,525) 

kapcsolatban mutatkozik. A különböző demográfiai tényezők és a vizsgált változók között 

szignifikáns kapcsolat mutatkozott: a kor és a jövőképet illetően összefüggést találtam, miszerint a 

kor előrehaladásával csökken a pozitív jövő képe (p < 0,05 ). Ugyanakkor további szignifikáns 

kapcsolat figyelhető meg az iskolai végzettség és az elégedettség között, hiszen az MA 

végzettségűek inkább elégedettek a fizetésükkel, mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők (p < 0,05). Továbbá kimutatható, hogy az MA végzettségűek jelentősen 

elégedetlenebbek a szakmai összefogással, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. (p < 0,05). 

Az elégedetlenség és hozzájárulás között gyenge korreláció figyelhető meg (r = 0,098). 

Következtetések: Az eredményeket tekintve a szféra elégedettsége inkább alacsonyabbnak 

mondható, az asszertivitásra való hajlandóság fejlesztendő, a kettő kapcsolata nem jelentős. 

Kulcsszavak: elégedetlenség, szociális munka, szociális szféra, asszertivitás, érdekérvényesítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAKOSI TÍMEA 

Nemzetközi gazdálkodás 

BA, 9. félév 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 

Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Izmindi Richárd 

főiskolai adjunktus, BKF HFF 

 

 

A globális válság európai következményeinek elemzése 

 

Dolgozatom témájául az Európai Unió és annak válsággal sújtott területeinek vizsgálatát 

választottam 2008-tól napjainkig, hiszen ez meghatározza a világgazdaság jelenlegi állapotát. 

Válaszokat keresek arra, hogy a bizonyos gazdasági szereplők miként próbálják kihúzni az egyes 

piacokat, tagállamokat vagy akár az egész Uniót a válságból. A globális válság európai 

következményeként több ország gazdasága mély recesszióba süllyedt, ezért fontos ezen gazdaságok 

megismerése, valamint az általuk alkalmazott kilábalási stratégiák elemzése. Az Európai Unió 

egyes szakpolitikáinak vizsgálata segít rávilágítani arra, mi volt a gond, illetve mit lehetne tenni 

annak érdekében, hogy a fellendülés végre bekövetkezzen. Ennek fényében kerül elemzésem 

középpontjába a foglalkoztatáspolitika, ipar- és versenypolitika, agrárpolitika, kohéziós politika. A 

szükséges kerettervet és a hozzá kapcsolódó célszámokat az EU2020 Stratégia biztosítja, melynek 

egyes részeit dolgozatom során is elemzem. Látni fogjuk, hogy a megfelelően alkalmazott 

foglalkoztatási stratégia képes növelni a belföldi keresletet, valamint az is világossá válik, hogy a 

megfelelően kihasznált fejlődési lehetőségek segítenek egy hatékonyabb, fejlettebb Európa 

kiépítésében. 

  



 

 

BALATINCZ MIKLÓS 

Történelem-filozófia, pszichológia 

BA, 5. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Gőzsy Zoltán 

egyetemi adjunktus, PTE BTK 

 

 

Johan Huizinga játékkoncepciója a modern játékelméletek tükrében 

 

Tanulmányom célja, hogy a Johan Huizinga által a Homo ludensben kidolgozott kultúrtörténeti 

megközelítésű játékelméleti koncepciót beillesszem a 20. század modern játékelméleteinek és játék 

modelljeinek kontextusába. Ezt három szervesen egymásra épülő fejezeten keresztül teszem meg. 

Az első fejezet a Homo ludens alapján vázolja fel azt, hogy Huizinga hogyan definiálta a játékot és 

milyen kultúrtörténeti modellt alkotott a definíció széleskörű használata révén. Ezt követően 

röviden megrajzolom, hogy a szerző kultúrtörténeti játékelemzése milyen játékelemeket fed fel a 

jogban, a háborúban, a tudományban és filozófiában, és a művészetekben. 

A második fejezet ismerteti a klasszikus játékelmélet modelljét, amely eredetileg Neumann 

munkássága nyomán a matematika alkalmazott területén született. Ezt követően a klasszikus 

modellt és az abból kinőtt társadalomtudományi játékelméletek diszciplínáit integrálom a Homo 

ludensben vázolt kultúrtörténeti dimenziókba. A huizingai kultúrtörténeti perspektívát követve 

felvázolom a jog, a háború, a tudomány és filozófia, és a művészetek játékelméleti perspektíváit a 

modern játékelméletek tükrében. 

A háború témakörében a versenyelem motivációs struktúráit, a totális háború huizingai 

megközelítését, a frontális konfliktusok helyettesítő elemeit, a nem teljes információs jelleget, a 

különböző stratégiai optimumokat és a játékszabályok háborús felek általi módosítását vizsgálom a 

hidegháborús fegyverkorlátozási tárgyalások alapján. 

A jog kérdésében a versengés és az etika problematikáját, a génszelekció elméletéből interpretált 

kulturális mémeket, az individuális és a csoportos érdekérvényesítést, a jogi konfliktusok 

mérkőzésjellegét és a közösségi jogalkotás és bíráskodás optimumát fogom elemezni. 

A tudomány Homo ludensi kapcsolódási pontja a modern játékelméletekkel a versenyelem, amely 

egyfajta kollektív kutatási „rejtvényjátékban” ölt testet. Ennek a tudományos versenyjellegnek a 

kibontásán dolgozom az második fejezet negyedik részében. 

Fejezetünk végén a művészet lehetséges játékelméleti megközelítéseit tárom fel, multi-

perspektivikus nézetbő 

l, a játék és a művészet kritériumainak huizingai azonosítását alapul véve. 



 

 

BÁLDY BARBARA NÓRA 

Szociológia 

MA, 1. félév 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Luxné Prehoda Anna 

óraadó oktató, PPKE BTK 

 

 

Házasságok a vörösiszap katasztrófa tükrében 

 

Dolgozatomban a vörösiszap katasztrófa hatását vizsgálom a házasságokra nézve. A kutatásom 

élettörténeti interjúkon alapszik, melyeket Devecser városában készítettem a katasztrófát követő 

harmadik évben. Interjúztam közvetlenül és közvetetten károsultakkal is, mely mindenképpen a 

dolgozat újításai közé tartozik, hiszen korábban még nem volt olyan kutatás mely mind a két oldalt 

számításba vette volna. Közvetlenül károsultaknak minősülnek azok az egyének, akik anyagi 

javakban és/vagy testi épségükben kárt szenvedtek, a közvetetten károsultak pedig azok, akik 

Devecserben éltek a katasztrófa idején. A mintába bekerült közvetetten károsultak nagy része segítő 

tevékenységet végzett az iszapömlést követően. 

Írásom első felében a házasság elméleti hátterét tekintem át, a második felében bemutatom a 

vörösiszap katasztrófát, a kutatási módszeremet és az interjúelemzést. Az interjúelemzésben a 

házasságon kívül számos lényeges pontot tekintek át: az otthon elvesztését, a segítségnyújtás és a 

segítség elfogadásának megélését, a devecseri közösség alakulását, a felelősség kérdését és a 

jövőképet. Ezek a pontok az interjúelemzés során olyannyira kidomborodtak, hogy az események 

mélyebb megértéséhez elengedhetetlennek tartottam bemutatni. 

A házasságokat tekintve a vizsgálat másik fontos eleme a kutatás eredménye: a házasságok pozitív 

irányba való változása és a pozitív energia nyerése a katasztrófa traumájából. 

  



 

 

BALOGH FRUZSINA 

Kommunikáció és médiatudomány 

MA, 9. félév 

Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Sebestyén Attila 

egyetemi tanársegéd, DE BTK 

 

 

Builders of tomorrow' - A játék jövőjének újraértelmezése a LEGO Csoport 

márkaidentitásában 

 

Egy globális nagyvállalat számára kihívás, hogy képes legyen nyitott, könnyen adaptálható 

identitást teremteni, mely által minden érdekcsoportja megszólítva érezheti magát. Ennek 

kialakításában fontos szerepet játszanak a kommunikációs eszközök, melyek révén az 

alkalmazottak benyomásokat kapnak a munkáltatóról, illetve visszacsatolást is adhatnak felé. 

Amennyiben a dolgozók nem csupán címzettjei, hanem alakítói is a belső kommunikációnak, úgy 

tudatosulhatnak és válthatnak ki azonosulást a gyakorlatban is a legfőbb cégfilozófiai értékek. Az 

egységes identitástudat közvetítésének egy szemléletes példája a dán LEGO Csoport: évtizedek 

alatt és világméretűen sikerült egy invenciózus, elkötelezett, megszólító erejű értékrendszert 

kialakítania. Dolgozatom fő kérdése, hogy milyen értékelemekkel operál a cégcsoport, illetve – a 

nyíregyházi gyáregység példáján keresztül – miként ülteti vállalati kultúráját lokális felületre. 

Kutatásom célja, hogy megkíséreljek már meglevő kommunikációs felületeken olyan új modelleket 

találni, melyek még inkább növelhetik a dolgozói bevonódást és elköteleződést. Javaslataim 

megalapozottságát a vállalat kommunikációs munkatársaival készített interjúk, illetve a dolgozók 

körében végzett kérdőíves vizsgálat adja. 

Öt nagyobb témakörre osztottam dolgozatom: az első fejezetben a márka születését és 

kategóriateremtését vizsgálom. Ezt követően a LEGO márkaélmény összetevőit elemzem, 

esettanulmányokon keresztül bemutatva ezeket az értékelemeket. Kutatásom fókuszpontjához 

közelítve rátérek a LEGO Manufacturing Kft. kommunikációs feladataira, majd márkaértékeket 

adaptáló teljesítményére. Vizsgálom a munkavállalók bevonódásának elméleti hátterét, majd 

empirikus módszerrel, kérdőíves kutatás eredményeivel világítok rá a fejlesztésre szoruló 

területekre. Végül megfogalmazom azokat a javaslatokat, melyek a nyíregyházi gyár belső 

kommunikációs struktúrájának kiegészítésére vonatkoznak. 

Kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy a munkáltatói márka koherens egységét 

nagymértékben segíthetik a munkavállalók, hiszen ha a vállalat nem lenne képes erős identitásban 

egyesíteni őket, akkor értékrendszere is hitelét veszítheti. Az elköteleződés legalább annyira függ a 

cégfilozófiát megfogalmazó szavak és gondolatok leleményességétől, és megszólító erejétől, mint 

az ezeket elfogadtatni szándékozó belső kommunikációs és céges kultúrafejlesztési aktivitásoktól. 



 

 

BARTH ANITA 

Ápoló 

BSc, 5. félév 

Debreceni Egyetem 

Egészségügyi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kiss János 

főiskolai docens, DE EK 

 

 

A pszichológiai jóllét és az azt meghatározó tényezők összefüggéseinek nemzetközi vizsgálata 

felsőoktatásban tanuló fiatalok körében 

 

Kutatásom célja a hallgatók lelki egészségének pontosabb jellemzése és olyan tényezők 

azonosítása, amelyek segítségével a lelki egészséget javítani lehetne a felsőoktatás keretein belül. 

Ennek érdekében kérdőíves vizsgálatot végeztem a Debreceni Egyetem, a Partiumi Keresztény 

Egyetem és a Nagyváradi Állami Egyetem hallgatóinak körében. Kutatási módszerként a standard 

kérdőíves vizsgálatot választottam. A kérdőív vizsgálta többek közt a demográfiai adatokat, a 

depressziót, szorongást, stresszt (DASS-21), a pszichológiai jóllétet (Ryff-18) valamint a 

konfliktuskezelési stratégiákat (TKI). Az alkalmazott standard kérdőívek közül kettő (Ryff-18 és 

DASS-21) jelenleg validálás alatt áll hazánkban. Az adatfeldolgozás SPSS program segítségével 

történt. A 237 kérdőív értékelése alapján elmondható, hogy a Debreceni Egyetem hallgatóinak 

(N=147) és a két nagyváradi egyetem hallgatóinak (N=90) az összehasonlítása során szignifikáns 

különbség van a pszichés jóllét egyes összetevői közül az autonómia (p=0,005) és az életcél 

(p=0,018) területén. A mentális distressz mutatók közül pedig a stressz skálán (p=0,042) mértem 

jelentős eltérést. Míg a Debreceni Egyetem hallgatói a mérsékelt, addig nagyváradi hallgatók az 

enyhe tartományba tartoznak a stressz tekintetében. A konfliktuskezelési stratégiák alkalmazásában 

nem találtam jelentős különbséget. A Debreceni Egyetem hallgatói és a két nagyváradi egyetem 

hallgatói egyaránt az elkerülő stratégiát preferálják. 

Kulcsszavak: pszichológiai jóllét, stressz, nemzetközi vizsgálat, felsőoktatás 
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A romániai magyar pártok létrejötte a demokratizálódástól napjainkig 

 

Dolgozatom témájául az ,,új Romániában” jelen lévő és az utóbbi években jelentős változásokon 

átmenő kisebbségi magyar pártrendszer kialakulását választottam. Egy nemzet saját kisebbségeivel 

való kapcsolata alapvetően meghatározza az adott ország politikai kultúráját. A kérdést a román 

politikai átmenet időszakától a demokratikus pártrendszer kialakulásától - napjaink meglehetősen 

eseménydús történésein át a jövő lehetséges perspektíváival együtt vizsgálom. 

A Román Köztársaság közel húsz millió fős népességgel rendelkezik, melynek körülbelül 6,5%-át 

magyar identitással rendelkező lakosság alkotja. Őshonos nemzeti kisebbségként a magyarság 

természetes igénye, hogy a pártpolitikában is megfelelőképpen reprezentáltassa magát. A munkám 

első részében a jelenleg is legmeghatározóbb szervezetet, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséget, annak megalakulásának körülményeit, valamint az utóbbi években megjelenő 

versenytársaival való viszonyát elemzem. 

Az ezredforduló a romániai magyarság számára is jelentős fordulatot hozott. A pluralizálódás 

kezdeti időszakát (2003-2007) az RMDSZ-ből való kiszakadás jellemezte, melynek köszönhetően 

megkezdődött az ellenzék intézményesülése. A téma minél szélesebb spektrumú feltárása 

érdekében a román választási rendszer nyújtotta lehetőségeket a kisebbségi érdekképviselet 

tekintetében vizsgálom. Az új erők megalakulásának lehetséges okai mellett ugyanis fontos tényező 

a szervezet-bejegyzési követelményeket szabályozó választási törvény. Végül ideológiai skálán 

behatárolom a romániai magyarság pártjait, valamint ismertetem az egymáshoz való viszonyuk 

alakulását, amely alapvetően meghatározza a jövőben a Romániában élő magyarság helyzetét. 

A dolgozatomat végigkíséri az az igény, hogy bemutassam az anyaországi politikai elit reakcióit a 

határon túli kisebbségi politika történéseivel kapcsolatban, különös tekintettel az új pártok 

vonatkozásában. 
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Egy kísérlet a médiahatás vizsgálatára középiskolások körében 

 

A pilot-kutatásom során egy médiahatás vizsgálat elvégzésére tettem kísérletet, aminek a célja, 

hogy megvizsgáljam, a fiatalokra milyen hatást gyakorol a média. A pilot-kutatásom két részből áll. 

Az első rész egy tágabb aspektusra fog kitérni, amiben azt vizsgálom, hogy milyen értékeket, 

esetleges értékkülönbségeket érzékelnek a fiatalok a médiában látottak alapján. A pilot-kutatás 

második része egy alternatív megoldási módot kínál arra az esetre, hogyha negatívan állnak a 

középiskolás diákok egy adott társadalmi csoporthoz. Ez a pilot-kutatás egyik szűkebb területe, 

ugyanis itt most a romákkal szembeni előítéletet vizsgáltuk és azt, hogy ezen esetleg a média 

hogyan tud változtatni rasszizmusellenes kisfilmekkel. Pilot – kutatásom középpontjában a 

középiskolás fiatalok vagy a „Z” generáció áll. Habár a „Z” generáció egy vitatott kategória, de a 

vizsgálat módszertanának megfelel, hogy a generációs különbségeket az eszközhasználat 

különbségeivel jelezzem. A pilot-kutatás statisztikai általánosításra nem alkalmas, pusztán a 

megkérdezettek véleményére vagyok kíváncsi, ami egy nagyobb kutatásra adhat alapot a jövőben.  
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A Fészek Művészklub a budapesti művészeti színtéren betöltött pozíciójának változásai 1901-

től napjainkig 

 

A dolgozat a budapesti Fészek Művészklub hazai művészeti közegben betöltött pozíciójával 

foglalkozik. Az országos hatókörű, non-profit intézmény a VII. kerület napjainkban kulturális 

szempontból különösen frekventált részén, a Dob utca és a Kertész utca sarkán helyezkedik el. Az 

1901-es alapítású művészklub több mint száz éves fennállása alatt szinte töretlen kontinuitással 

kínált kulturális programokat és szórakozást az összes művészeti ág területén. Célunk a művészklub 

mint lokális kulturális színtér bemutatása, és e színtér egyes periódusainak és ezek változásának 

személetes összehasonlítása. 

A korszakok kijelölésénél olyan talán evidensnek tűnő történelmi határokat vettünk alapul, mint a 

klub indulásának évtizedei és az azt követő két világháború közti időszak; az 1945 utáni szocialista 

diktatúra; végül pedig a ’90-es évek immár versengő, piaci alapokon nyugvó közege. Logikus 

választásnak tűnt a történeti kronológiába kapaszkodva tárgyalni a klub működését, hiszen mint 

olyan, elválaszthatatlan az adott korszakokra jellemző társadalmi normáktól, szociológiai 

jelenségektől (mint például a divat, a társas érintkezésre vonatkozó szabályok) vagy épp a politikai 

és gazdasági tényezőktől, mint a mindenkori kultúrpolitika és művészetfinanszírozás által teremtett 

intézményes keret. Az ezekre adott reakciókként, vagy ellenreakciókként próbáltuk értelmezi a klub 

történetét. Visszatérő kérdéseink voltak a művészettel, mint szakmával kapcsolatos 

határmunkálatok vizsgálata, a közönség és nyilvánosság kérdése (például a tagság, mint a 

klubéletben való részvétel feltétele, vagy a nők belépését szabályozó körülmények). Az egyik 

legizgalmasabb szempontnak az a kanonizációval összefüggő folyamat tűnt, amely először életre 

hívta és a magas művészet közegében legitimálta a Fészek Művészklubot, majd később, a Kádár-éra 

idején, a ’60-as évektől – képzőművészeti programjában – teret adott az akkor hivatalos 

művészetfelfogástól eltérő alkotói szemléletek és művészeti tendenciák bemutatkozásának. Később 

(már a ’80-as évektől) azonban az itt kiállító művészek váltak a legitim kánon részévé. 
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A közösségi médiaközlemény megjelenése a sajtókapcsolatokban 

 

Dolgozatom témája a hagyományos sajtóközlemény és az SMR, vagyis a közösségi 

médiaközlemény elemzése, és az azok közti különbségek vizsgálata. A dolgozatot a közösségi 

média szerepe az újságírásban témakörön belül készítettem, amely kapcsolódik mindkét általam 

választott szakirányhoz, az elektronikus sajtó és a közösségi média szakirányokhoz is. 

A dolgozat első részében megvizsgálom, miért adnak ki egyáltalán sajtóközleményt, kik teszik ezt 

meg és hogyan. Tanulmányozom a sajtóval való kapcsolattartás módszereit és eszközeit, valamint a 

PR ügynökségek szerepét az újságírásban. 

A dolgozat második részében a közösségi médiaközlemény legfontosabb jellemzőit 

tanulmányozom, valamint összehasonlítom annak felépítését és funkcióját a hagyományos 

sajtóközleménnyel. Bemutatom, hogyan alakult ki a közösségi médiaközlemény, mikor és hogyan 

jelent meg Magyarországon és külföldön. Kitérek az első újságírói igényre az SMR-rel 

kapcsolatban, amelyet a közösségi médiaközlemény megjelenésének előfutárának tartanak. 

Online újságcikkek és hozzászólások elemzésével pedig igazolni szeretném azt az általam felvetett 

kérdést, hogy a szakmának (az újságíróknak és a közösségi média szakembereknek egyaránt) 

szüksége van a közösségi médiaközleményre, a hagyományos sajtóközlemény megújulásra, és az 

információáramlás késő modern médiakörnyezet igényeihez való alakítására. 
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A mozgókép és jelentés. Barkácsolás és jelentéstulajdonítás a Final Cutban 

 

Dolgozatomban Pálfi György Final Cut – Hölgyeim és Uraim című alkotását elemezve vizsgálom a 

mozgókép jelentéstani, valamint szemiotikai tulajdonságait. Ennek nyomán pedig összevetem a film 

és a verbális nyelv jelentéstulajdonítását. Részletesen felvázolom az elemzés alapját képező elméleti 

modellt, melyben Eizenstein és Bódy Gábor a verbális nyelvi struktúrák felé mutató 

montázselméleti téziseit ütköztetem egymással, illetve az általuk felvetett jelentésképző 

mechanizmusokat mutatom be a Final Cutban. Továbbá a Pálfi által alkalmazott számos 

montázsfajta jelentéstulajdonító metódusát Zsilka János szerves, hipotetikus nyelvi rendszerével 

analógiába állítva elemzem. Vagyis az egyes strukturális elemek kölcsönviszonyát és az így 

absztrahált jelentéseket vizsgálom. Ekképpen megkísérlem bebizonyítani, hogy a film leírható a 

verbális nyelv Zsilka által meghatározott szemantikai modelljével. A Final Cut szoros elemzése 

során detektálom a film lehetséges szerkezeti egységeit és jelentéstani szintjeit, aspektusait. Ennek 

megfelelően alaposabban megvilágítom az egyes beállítások sajátosságait. Kitérek a film 

affirmáció-áramlásának kettős természetére, valamint a denotatív és a montázs során megképződő 

konnotatív jelentés közti feszültségre. A film tematikus blokkjait párhuzamba állítom a verbális 

nyelv szemantikaimező-fogalmával, majd elemzem a szegmensek pierce-i jeltipológia mentén 

leírható változékonyságát és konfrontatív relációját. A filmben gyakran alkalmazott Kulesov-

effektuson keresztül megvilágítom a Final Cut önreflexív, fikcionalitást jelölő metódusát. Az 

önreflexivitásból és a szegmensek stilisztikai heterogenitásából kiindulva pedig kitérek a Final Cut 

műfajiságot érintő problémájára, illetve ezáltal összevetem a filmben és a verbális nyelvben 

tapasztalható rekurzivitást. 
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A szeretet funkciója Szent Ágoston és Blaise Pascal egzegézisében 

 

Dolgozatomban Szent Ágoston és Blaise Pascal egzegetikai munkásságát hasonlítom össze egy-egy 

művük alapján. Erre Pascal Janzenizmusa ad lehetőséget, hiszen a Janzenizmus Ágoston tanait 

kívánta feleleveníteni. Ágostonnak A Keresztény tanításról, Pascalnak a Gondolatok című munkáját 

vizsgálom meg közelebbről, hiszen egzegetikai munkájuk e művekben érhető leginkább tetten. 

Mivel mindkettejük gondolkodásának és egzegézisének központjában a szeretet áll, ezért erre 

fókuszálok. Célom nem csak a fogalom bemutatása, hanem annak felkutatása, hogy a szeretet 

milyen funkciót tölt be bibliaértelmezésükben, és ez milyen hatással lehet életünkre, 

cselekedeteinkre. A központi kérdésem tehát így foglalható össze: milyen szerepet kap a szeretet 

fogalma Szent Ágoston és Blaise Pascal egzegézisében? Ahhoz, hogy kérdésemre választ kapjunk, 

először meg kell vizsgálnunk a két szerző egzegézisét, mellyel az első fejezetben foglalkozom. Itt 

vizsgálom elsősorban kettejük egzegézisének apológiai jellegét és a természetes észhasználat 

fontosságát a bibliaértelmezésben. A második fejezetben a szeretettel foglalkozom: annak 

definíciójával, irányultságával és a hozzá kapcsolódó fogalmakkal, úgymint szív, rend és hit. E két 

fejezet után, térhetünk rá az egzegézis és a szeretet kapcsolatára. Így a harmadik fejezetben 

vizsgálom a Biblia célját, a jelképeket és a lehetőséget a feloldásukra, végül a szeretet és a 

cselekvés kapcsolatát. Mindezeken túl foglalkozom olyan kérdésekkel, hogy milyen szerepe van a 

retorikának az egzegézisben, szükséges-e valami fajta előzetes hangoltság a bibliaértelmezéshez, 

valamint a szeretet rendjének fogalmával. Álláspontom, hogy mind Ágostonnál, mind Pascalnál a 

szeretet kettős funkciót tölt be: a bibliaértelmezés kiindulópontjának kell lennie és cselekvéseink 

mozgatórugójának. Dolgozatom másik célja, hogy kimutassam, a két szerző gondolkodása szerint a 

helyes bibliaértelmezés és az erkölcsös cselekvés szorosan összefüggenek: az egzegézisnek a 

megértés után cselekvésként kell folytatódnia. 
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A szervezett bűnözés Magyarországon a rendszerváltás tükrében 

 

Az utóbbi években a magyar igazságszolgáltatás munkájának köszönhetően az 1990-es évek 

alvilági leszámolásaihoz kapcsolódóan új információk jelentek meg, amelyek révén jobb betekintést 

nyerhet a kriminológus a magyar szervezett bűnözés működésébe. A rendszerváltás után átalakuló 

gazdasági és politikai rendszer a bűnözésre is hatást gyakorolt. A jogszabályi keretek 

megváltozásával a rendőrség számára a szervezett bűnelkövetés nyomozása átalakult. A Pest 

Megyei Rendőr-főkapitányságon (PMRFK) végzett kutatómunkám alapján arra keresem a választ, 

hogy milyen szociológiai és gazdasági okok miatt erősödött meg a szervezett bűnözés a 

rendszerváltás után? A magángazdaság hogyan kapcsolódott a szervezett bűnözői csoportokhoz? 

Milyen kihívást jelentett mindez az állami igazságszolgáltatás számára? 
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Döntések és sorsok. Izrael Állam megalakulásának politikai, történelmi, társadalmi 

előzményei 194548 

 

A mostani, de már a korábbi közel-keleti politikában rendkívül eltérő, sőt szinte 

összeegyeztethetetlen nézőpontok ütköztetését láthatjuk, melyeknek egységre juttatása komoly 

feladatot jelentett és jelent most is, a régió országai, de a vezető hatalmak számára szintén. Néhány 

szegmens azonban kiemelhető a többi közül az állásfoglalások kérdésében, hiszen nem csak 

általános szempontok szem előtt tartására van szükség, mint a jó kapcsolatok vagy diplomáciai 

viszonyok fenntartásáról, hanem egyes országok szuverenitásának, létezési jogának problémájáról. 

A két leginkább érintett állam vagy nép Izrael és palesztin közösség és azok nemzeti függetlensége 

vagy legitimizációja. Míg Izrael, mint már létező, nemzetközileg is akceptált ország a létezéséért 

küzd, addig a palesztin nép számára az államiság létrejötte a kérdés. 1945 és 48 között számos 

politikai döntés, határozat született, melyek mindkét nemzet számára egyedülálló lehetőséget 

biztosítottak az önálló, szuverén államok megalakítására. A zsidó nép élt ezzel a különleges 

sansszal, a palesztin arab népesség és főleg annak vezetése azonban nem megfelelően reagált a 

felajánlott opcióra, melynek súlyos kihatásai vannak mind a mai napig. Hatvan évvel ezelőtt, a bő 

három év alatt rengeteg politikai – de gazdasági és társadalmat érintő – döntést hoztak, melyek 

térség geopolitikáját jelentősen befolyásolták. A rendeletek sokszor feszültséget, indulatokat, 

emberi életek, sorsok rosszabbra fordulását eredményezték, nemcsak akkor, hanem még 

napjainkban is. A térség és a világ vezető hatalmainak politikusai az adott időszakban markánsan 

képviseltek bizonyos szerintük helyes politikai koncepciókat, melyek vagy a helyzet megoldásának 

irányába mutattak vagy éppen a háborúságok eszkalálódása felé. A tanulmány ezeket a 

törekvéseket, a több oldalon megjelenő szándékokat és azok következményeit vizsgálja. Az utóbbi 

években már százharminc ország, valamint az elmúlt hónapokban további két-három nemzet 

szorgalmazta a palesztin állam létrehozását, melynek lebonyolítása most sem egyszerű, mert igen 

komoly érdekeket érint. A problémakört megoldásához és a legadekvátabb megoldás 

megtalálásához azonban, a hatvan évvel ezelőtti eseményeket érdemes értelmezni és annak a 

háromévnyi időszaknak a tanulságait levonni, a minél kevesebb kár, emberi áldozatok számának 

minimalizálásának érdekében.  

  



 

 

BIRÓ VIVIEN 

Kommunikáció és médiatudomány 

MA, 7. félév 

Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. Oláh Szabolcs 

egyetemi docens, DE BTK 

 

 

A performansz vége? - Marina Abramović performanszainak dokumentálása és 

popularizálása 

 

Dolgozatom szemléleti keretét az a tendencia jelöli ki, hogy akárcsak az anyagi javak, a művészet is 

vég nélkül újrahasznosul, hogy megfeleljen a piaci keresletnek. Ennek a jelenségnek a 

beazonosítása történt meg Abramović performanszainak dokumentálása és popularizálása esetében. 

A címben szereplő „performansz vége” kifejezés nem apokaliptikus nézetet tükröz, hanem 

kíváncsiságot: a „vég” alakzata nem azt jelenti, hogy a művészet befejeződött, hanem annak a 

tudomásul vételét, hogy a művészet a saját formáit kelti életre újra és újra, de ezt jövedelmezően 

teszi. És hogy hogyan valósul ez meg Abramović művészetében? Az általam vizsgált 2005 és 2014 

közötti időintervallumot – amit Marina negyedik alkotói korszakának tartok – kifejezetten a 

popularizálás témájával kapcsolatban vizsgáltam meg. Az áttekintett és elemzett forrásanyag 

alapján olyan kérdések mentén vizsgálom meg a popularizálás témakörét, mint hogy hogyan jut el 

Abramović a kezdeti performansz-fogalomtól addig, amíg a performansz már nem csak az éppen 

jelenlevő közönségnek szól, hanem a kamera médiumának is, hogy hogyan értelmezhetőek a 

performanszokról készült filmek, vagy, hogy hogyan köthető össze a performansz egy Adidas-

kampánnyal, és hogy hogyan válik Abramović sztárrá és ezzel együtt márkává. 
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A fúziós energia nemzetközi energiapolitikai aspektusai 

 

Biztonság- és energiapolitikai szempontból az atomenergia kiemelt, de egyben vitatott pozíciót tölt 

be globális szinten. A második világháborút követően kezdődtek meg a fúziós energiával 

kapcsolatos kutatások, melyek később túllépték a nemzeti kereteket. A környezeti fenntarthatóság 

és a globális felmelegedés megállítása korunk legnagyobb kihívásai közé tartozik, melyre részben 

megoldást jelenthet a fúziós energia Földön történő megvalósítása. Ennek elérése érdekében olyan 

méretű nemzetközi összefogás valósult meg, mely az összes jelenlegi nagyhatalmat bevonzotta, 

akik hatalmas pénzösszegeket invesztálnak a „jövő energiájának” minél előbbi kivitelezésébe. 

Tanulmányom ezen kooperáció létrejöttének történeti útját mutatja be, majd rátér a hozzá 

kapcsolódó, napjainkban végbemenő nemzetközi és gazdasági fejlődésekre, illetve fejlesztésekre. 

Kiemelten foglalkozom az ITER fúziós energiaprogrammal és a mögötte meghúzódó nemzetközi 

kapcsolati hálóval. A résztvevők közül az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és az Európai 

Unió élvez prioritást munkában, így az ő szerepük a fúziós energia-fejlesztésekben időben 

visszamenőleg kerül részletezésre. Munkám több szempontból egyedinek számít. Energiapolitikai 

megközelítésből még nem született ehhez hasonló összefoglaló tanulmány Magyarországon, 

melynek megírása során kérdésekkel fordultam az Európai Fúziós Fejlesztési Megállapodás és az 

ITER munkatársaihoz, így egyes információk, adatok, állítások több oldalról nyertek megerősítést. 

Kulcsszavak: energiapolitika, energiabiztonság, atomenergia, fúziós energia, nemzetközi 

kapcsolatok, Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok, Fusion for Energy, EFDA, ITER, DEMO 
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Fogyasztói társadalom hatásai az Y és Z generációra 

 

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a fogyasztói társadalom hatásai miképpen 

mutatkoznak meg az Y, illetve a felnövekvő Z generáció tagjai között, ha a vizsgált közeg két 

különböző tanítási elvű iskola. A kvantitatív vizsgálati módszerek közé tartozó kérdőíves felmérés 

alanyai a Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola három külön 

korcsoportba tartozó diákjai. A kontrollcsoport a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium szintén három kohorszának tanulói. A tanulmány alapkérdésének vizsgálatához a 42, 

főként félig zárt kérdésekből összeállított kérdőíven kívül több, a témában releváns szakirodalmat 

használtam fel. A kérdőívek az internethasználattal kapcsolatos kérdésekkel kezdődnek, erre épülve 

10 kérdésen át a közösségi oldalak- kiemelten a Facebook- felhasználásával folytatódnak. Kiemelt 

szerepet kapott a reklámokkal szemben tanúsított viselkedések vizsgálata. A ruhavásárlási 

szokások, a személyiségkifejező eszközök, iskolai uniformissal kapcsolatos vélemények szintén 

elősegítették, hogy valós felismeréseket rögzíthessek a kérdőívek feldolgozása, az adatok 

kielemzése után. A vizsgált két iskola közel 180, pontosan 173 kitöltött kérdőívének feldolgozása 

utána arra a következtetésre jutottam, hogy az adott intézmények különböző értékszemlélete 

érezhető a tanulók mentalitásán, azonban számottevő differencia az őket érintő hatásokban nincsen. 

A globalizálódó világ sokszor negatív kimenetelű impulzusai a diákokat az iskolák falain kívül is 

elérik. Az eltérés azokban az esetekben szignifikáns, mely területek esetén az oktatási intézmény 

szabályozása-házirendje- illetve alapelvei nagymértékben különböznek. Reményeim szerint a média 

világában szocializálódó generáció tagjai a technikai eszközök előnyeit, illetve hátrányait 

megtapasztalva felelősséggel lépnek a közösségi média színterére és nem hagyják figyelmen kívül a 

személyes kapcsolatok fontosságát, értékét. Ha mindez megvalósulna a ma még serdülőkorú diákok 

a technika távolságáthidaló szerepét bátran, a negatív következményeit pedig mértékletességgel 

lennének képesek saját előnyükre fordítani, használni. 
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Egy népszavazás konzekvenciája: A skót függetlenedési törekvések jelene és az ehhez vezető 

út 

 

Dolgozatunk témája a skót függetlenedési törekvések előzményei, jelene és egy népszavazás 

konzekvenciái. Az általunk választott témát azért tartjuk aktuálisnak, mert ez a kérdés alapvető 

hatással lehet az Európai Unió tagállamainak viszonyára, és az Európai Unió működésére. 

Amennyiben sikeres lett volna ez a népszavazás, úgy ez gyújtópont lehetett volna más népcsoportok 

függetlenedési törekvéseiben is, ugyanakkor még így ebben a sikertelen formában is jelentős hatást 

gyakorolhat az Európai Unió egészére és a skótokhoz hasonlóan függetlenséget vagy legalább 

szélesebb körű autonómiát kívánó nemzetekre. 

A dolgozat négy részből épül fel. Először az angol-skót ellentét történelmi előzményeit mutatjuk be, 

ezen belül a Nagy-Britannia létrejöttéig vezető utat, az unió és az Egyesült Királyság létrejöttét, 

Skócia helyzetét az ipari forradalom idején, a skót nacionalizmus és munkásmozgalom kezdeteit, 

végül a Skót Nemzeti Párt születését. A második rész a napjainkban zajló függetlenségi 

törekvéseket tárgyalja. Ezen belül kiemeljük a Skót Nemzeti Párt programját, a 2011-es választási 

áttörést, a népszavazás kiírásának körülményeit, a választási hangulatot és a Fehér Könyvet. A 

dolgozat harmadik részében a függetlenség mellet és ellen szóló érveket vizsgáljuk meg. Ezen belül 

kiemelendő témakörök az önálló állam lehetősége és annak gazdasági alapjai, a gazdasági 

erőforrások allokációja és ezek példája más országokból, valamint az angolokkal való viszony 

kérdése. Az utolsó részben pedig magát a népszavazás menetét, a kudarc lehetséges okait és a 

konzekvenciákat tárgyaljuk 
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Ignis fatuus? – A székelyek autonómiája a nemzetközi jog szemszögéből, kitérve a Badinter-

bizottság állásfoglalására 

 

Dolgozatom témája a székely autonómia, amelyet a nemzetközi jog szemszögéből vizsgáltam meg. 

A témaválasztás oka annak aktualitása volt, valamint az a trend, hogy a kérdést az utóbbi időben 

inkább összehasonlító alkotmányjogi és nem nemzetközi jogi szemszögből vizsgálják, amellyel 

nem értek egyet. A vizsgálat során azt a kérdést tettem fel, hogy mennyire valósítható meg a 

székely autonómia a nemzetközi jog szabályai alapján. Én nem tartom megvalósíthatatlannak 

nemzetközi jogi nézőpontjából, mint ahogy azt a székely autonómia koncepciójának ellenzői 

állítják. 

A dolgozatomban elsőként a székely autonómia történetét vázolom fel, kiemelve a Magyar 

Autonóm Tartomány precedensét, a rendszerváltás utáni főbb koncepciókat, valamint a 2013-2014 

időszakában erőre kapó mozgalmat. Ezt követően térek át a nemzetközi jogi vizsgálatra a 

dolgozatban. Ennek során elsőként a népek önrendelkezési jogát, majd az autonómia fogalmát 

ismertetem, amelyeket össze is kapcsolok, kiemelve a nemzetközi jogi vonatkozásokat. Ezek után 

elemzem azt, hogy a székelyeknek, amennyiben etnikumként, kisebbségként, illetve őslakos 

népként értelmezzük őket, joga van-e az autonómiához. Arra a megállapításra jutok, hogy nem illeti 

meg őket egyik értelmezési keretben sem az autonómia. Ezt követően térek ki a dolgozatom elemző 

részére. A Badinter-bizottság a jugoszláv háborúkban levő jogi problémákkal összefüggésben, 

egyik állásfoglalásában a népek önrendelkezési jogát nem egyszerűen csoportjogként, hanem 

egyént megillető emberi jogként értelmezi. Ezt a jogértelmezést számos kritika érte, ugyanakkor 

megállapítható, hogy a két 1966-os egyezségokmány szövegkörnyezete alapján valóban emberi 

jogként értelmezhető az önrendelkezés. Ez azonban még nem indokolná meg az állásfoglalás 

tartalmának létjogosultságát, éppen ezért közelítem meg a problémát fejlődéstörténeti szempontból. 

Peter Hilpold a népek önrendelkezési joga kapcsán több ízben feltételez egy emberi jogi hatást. 

Nem elfelejtendő az sem, hogy a nemzetközi jog XX. századi fejlődésében három főbb 

fordulópontot azonosítanak: az I. világháborút, a II. világháborút és a rendszerváltást, amelyből az 

utolsó a nemzetközi jogban egy erőteljesebb emberi jogi irányváltást eredményez, így az 

önrendelkezés esetén is. Ezzel arra mutatok rá, hogy az állásfoglalás nem egy vakvágány a 

nemzetközi jogban, sokkal inkább egy folyamat része, amely a népek önrendelkezési jogán 

keresztül hatással van az autonómia kérdésére, és így a székely autonómia ügyére is. 
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Fejetlenség vagy kétfejűség? Medgyessy Péter miniszterelnök-jelöltté válása 

 

Jelen munkát „időeltolásos politikai elemzésnek” nevezhetnénk: a dolgozat Medgyessy Péter 

miniszterelnök-jelöltté válását analitikus megközelítésben vizsgálja. A kutatás kezdetén 

rendelkezésre álló politikatörténeti (korabeli sajtótermékek) és az elméleti (tudományos irodalom) 

források segítségével a „ki”, „mit” és „mikor” kérdéseire többnyire pontos választ adható, a 

politikatudományi kutatás célja azonban a „miért” és a „hogyan” feltárása. A kutatás új források 

létrehozásán, a kormányfőjelölt kiválasztásában érintett szereplőkkel készített mélyinterjúkon 

alapul. Medgyessy Péter miniszterelnök-jelöltté válásának megértéséhez nem elegendő a 

politikatörténeti megközelítés, a látható események kronologikus leírása és elemzése. Nem 

elegendő a Magyar Szocialista Párt belső szerkezetének, a párt 1998-as választási vereségének, 

valamint az 1998-2002-es ciklusnak az ismerete. A folyamat tudományos mélységű megértéséhez 

nélkülözhetetlen volt az MSZP „erős embereivel” – akik valódi rálátással és ráhatással bírtak a 

kormányfőjelölt-állítás eseményeire – mélyinterjúkat készíteni. Az interjúk kritikai elemzése 

vezetett a felismerésre, hogy a Szocialista Párt politikai vezetésére egyfajta „hatalmi vákuum” 

jellemző, amely jelenség túlmutat a 2002-es miniszterelnök-jelölt választás folyamatán. 
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Traumatikus allegóriák a kaidzsu filmekben 

 

A kaidzsu filmek a szörnyfilmek speciális alműfajaként a horror, a katasztrófa és a science-fiction 

elemeit vegyítik magukban. A filmek valamilyen óriásszörny pusztításáról, általuk okozott 

katasztrófákat mutatnak be. A pályamunka bemutatja, hogy a műfaj filmművészeti kötelezettségein 

kívül milyen textuális jellegű allegorikus kötelezettségeket hordoz magában, tehát hogyan jelenít 

meg valós katasztrófákat, társadalmi traumákat allegóriák segítségével. A pályamunka ilyen 

szempontból elemzi szakirodalmakon keresztül az 1954-es Gojira c. alkotást, valamint saját 

elemzéssel a 2008-as Cloverfield és a 2014-es Godzilla c. filmeket, elsősorban a narratív illetve 

szemiotikai szempontokra helyezve a hangsúlyt. 
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Elsődleges akarat 

 

A dolgozat Abelard Etika című munkájában fellelhető voluntas és consensus szavak jelentésével 

foglalkozik. Az abélardi pozíció szerint a bűn nem a voluntas-ban, hanem a consesus-ban érhető 

tetten. Az Etika ezen központi állításának vizsgálatához elengedhetetlen a két fogalom vizsgálata. A 

dolgozat megpróbál ezen fogalmaknak az egész művön átívelő konzisztens olvasatát adni, s arra a 

következtetésre jut, hogy az nem, illetve csak nem meggyőző módon lehetséges.  
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Az Opus Dei Kálvin és Barth keresztségtanában 

 

Dolgozatomban az első századokban kialakult terminológia alapján állva keresem a keresztség 

sákramentumának értelmét és jelentését. A sokfelé ágazó téma vizsgálatakor azt a reformátori 

megállapítást választottam vezérfonalul, mely szerint Isten műve, az Opus Dei az emberrel kötött 

kegyelmes szövetségében valósul meg, és minden emberi cselekedetet megelőz; ugyanakkor Isten 

szabad akaratából a Krisztus megváltásából élő embert is bevonja művébe. Ennek a vezérfonalnak 

megfelelően a XVI. századi Kálvin és XX. századi Barth fő művei alapján vizsgálom a klasszikus 

református keresztségtant, különös figyelmet szentelve azoknak a kritikáknak, melyekkel a 

négyszáz évvel később élő teológus illette Kálvint. Az általánostól a speciális felé haladva három 

területen vizsgálom Isten művét. Ez a három egység tulajdonképpen az opus Dei megvalósulásának 

három színtere: Isten műve a teremtésben, az Egyházban, illetve az ember életében. Bár az 

individuális jelleg napjainkban igen nagy hangsúlyt kap a keresztség sákramentumában, mégis arra 

szeretnék rámutatni dolgozatomban, hogy mivel Isten műve, a kegyelmi szövetség mindhárom 

színtéren érvényesül, azért az azt kifejező sákramentumnak is fontos szerepe van az egyes 

területeken: a teremtett világ, az Egyház és az egyén szintjén egyaránt. 
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"Tipikus problémák." Nietzsche és a prototípus-elmélet 

 

Dolgozatom témája interdiszciplináris, a megismeréstudomány (kognitív nyelvészet, 

pszicholingvisztika) és a filozófia határterületein mozog. Középpontjában a prototípus-elmélet áll, 

az elmélet problémáinak és kritikáinak vizsgálata, melyhez Nietzsche nyelvelmélete szolgáltatta a 

hátteret és az összevetési alapot. Dolgozatom egyik felvetése, hogy érdemes a nyelvfilozófiai 

alapokat és Nietzsche nyelvelméletét összevetni a mai megismeréstudományi elméletekben 

megfogalmazott tézisekkel és azok előzményeivel. Olyan, viszonylag újszerű elméleteknél, mint a 

prototípus-elmélet, úgy tűnhet, hogy hosszabb előzmény nélküli paradigmaváltásról van szó. De a 

prototípus-elmélet is kategorizációs kérdésekre adott válasz. Ha megvizsgáljuk a problémafelvetés 

nyelvfilozófiai alapjait, meglepően hasonló előzményekre találhatunk. Nietzschénél a nyelvről való 

gondolkodás, nyelvkritika visszatérő momentum, ahol pszichológiai és fiziológiai vizsgálódások 

mutatják meg a nyelv valóságos működését. Így lehetséges, hogy számos olyan lényegi aspektust 

érint, melyek a mai megismeréstudományt is foglalkoztatják: gondolkodás, fogalmak, társadalom, 

kategóriák, képiség, valamint a test (testesültség) szerepe és hatása. Olyan elképzeléssel vágtam 

bele a dolgozatírásba, hogy a prototípus-elmélet problémáinak tüzetes vizsgálatán keresztül akár 

egy újabb prototípus-elméleti kritikát fogalmazhatok meg. Ez a feltevésem a dolgozat 

előrehaladtával nem csak megcáfolódott, de az ellenkezőjére is fordult, és a problémák kritikájává 

vált. Nietzsche nyelvelméletének vizsgálata elvezetett ahhoz a felismeréshez is, hogy a prototípus-

elmélet némelyik kritikája és problémája olyan régóta meglévő kategorizációs kérdések 

megválaszolását várja a prototípus-elmélettől, amelyekre az nem is kívánt és nem is tud válaszolni. 

Ugyanakkor Elenaor Rosch (a prototípus-elmélet egyik kidolgozója), tanulmányát megvizsgálva 

kiemeltem azt a ritkán említett, fontos alapot, hogy mi a prototípusok kialakulásának egyik lényegi 

oka és elve. Ezt összevetettem a filozófiai vizsgálat során kiemelt lényegi szemponttal: az emberi 

szemszöggel. Ez a nézőpont mára újra lényegi helyet foglal el a tudományokban, így a 

kategorizáció kapcsán a prototípus-elméletben is. 
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Miskolc tanodái pszichológiai és szociológiai nézőpontból 

 

Napjainkban a gyerekek számára szükséges családi és szociális környezet nem mindig képes 

biztosítani az iskolában való sikerességhez szükséges segítséget, támogatást. Éppen ezért számos 

olyan eset van, amikor se a család se az iskola nem képes megfelelő feltételeket nyújtani, kialakítani 

az iskolában való produktivitáshoz és a tovább tanuláshoz. A közoktatás új alapokra helyezése így 

elengedhetetlenné válik. Magyarországon sok szempontból diszfunkcionálisan működik az oktatási 

rendszer. Az oktatási rendszer által nem kezelt mindemellett újratermelt hátrányok kompenzálására 

vállalkoznak a tanodák. A tanoda programok a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára kiírt 

Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében valósulnak 

meg. 

A tanodák olyan intézmények, amelyek hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

továbbtanulását, iskolai eredményességét próbálja elősegíteni valamint későbbi lehetőségeiket a 

munkaerőpiacon történő érvényesülésre és a társadalomba való beilleszkedésre. Ezen 

intézményeknek a szerepe a hátrányok leküzdésének a helyszíne és célja a továbbtanulásra impulzív 

közösség megteremtése, ahol az iskolától eltérő hatásrendszer éri a gyereket, amelyet önszántából 

vállalt közösségként éli majd meg. A tanodák arra vállalkoznak, hogy a hátrányos- és halmozottan 

hátrányos helyzetben lévő fiatalok esélyeinek egyenlőségét javítsák a közoktatásban. 

Dolgozatomban Miskolc tanodáit kívánom feltérképezni, valamint azt, hogy a vizsgált tanodák 

közül melyekbe vontak be pszichológust. A pszichológusnak milyen szerepe volt a tanoda 

programban, hogyan próbálta segíteni a programban résztvevő fiatalok hátrányainak leküzdését és 

mit tett a társadalmi integráció fejlődéséért. Kutatásom során a miskolci tanodákban dolgozó 

pszichológusokkal félig strukturált interjút készítettem. 
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Az ízlés történeti változásai Gadamer hermeneutikai filozófiájának horizontjából 

 

Dolgozatom fő témája az ízlésfilozófia, az ízlés által felvetődő különböző kérdések, melyekre a 

válaszokat elsősorban Hans-George Gadamer Igazság és módszer című műve alapján kutatom. Fő 

célom, hogy Gadamer módszerét felhasználva átfogó képet adjak az ízlés történeti változásairól, 

fontos kérdéseiről, miközben Gadamer új észrevételeit – igen fontosnak tartom ezek közül a divatra 

vonatkozó meglátásait hangsúlyozni – is kiemelem az ízlésfilozófia eddig történetéből. Dolgozatom 

fő felvetései a következő kérdésekre keresik a választ: mit értünk pontosan az ízlés, a jó ízlés 

fogalma alatt? Valami egyedi, sajátságos, kizárólag ránk jellemző a priori dolog, amit 

születésünktől fogva hordozunk magunkkal? Hordozunk? Valóban tényleg csak hordozzuk, ennyi 

lenne az egész? Vagy folyamatosan csiszoljuk, képezzük azt? Létezik valamilyen norma, mely 

meghatározza, hogy milyen is a „jó ízlés”? Véleményem szerint ezekre a kérdésekre a válaszokat 

akkor tudjuk a legeredményesebben kutatni, ha Gadamer módszerét, a hermeneutikát hívjuk 

segítségül. Ezért dolgozatom első felében fontosnak tartottam, hogy körüljárjam az ízlés történeti 

változásainak főbb állomásait a hermeneutikai hagyomány jegyében. Munkám második részében az 

ízlés változásait vizsgálva, a tudományos tapasztalati formák meghaladására törekedve jutottam el a 

művészet – jelen esetben színház - megjelenéséig. Kirkegaard Az antik tragikum visszfénye a 

modern tragikumban című munkájának segítségével elevenítettem fel és vetettem össze két korszak 

ízlésbeli eltéréseit a művészet területén, a hermeneutika szemléletmódját felhasználva. Dolgozatom 

kiemelt fontosságú része e fejezet több szempontból is. Egyrészről Kierkegaard tanulmányát ma is 

roppant aktuálisnak tartom, másrészről pedig rávilágít a művészet erejére. Hiszen a művészet az a 

„csoda” – ahogy Gadamer is fogalmaz –, mely segítségével feltárulhat egyfajta igazság. A művészet 

beemelésével válik komplexé a hermeneutikai univerzum, melyben mindannyian élünk, s melynek 

egyre bővülő örökségében igyekeztem feltárni az ízlés változásainak főbb tendenciáit. 
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"Ki az anya?" - A humán reprodukció fejlődésében felmerülő kérdés társadalmi, etikai, jogi 

viszonyai 

 

„Ki az anya?” Ritkán merül fel az emberben ez a kérdés. Gyakrabban kérdezünk rá, hogy ki az apa. 

Azonban a reprodukciós medicina fejlődésével egyre több problematika képződik e területen, 

hiszen amíg az apa személye meghatározható minden esetben géntechnológiának köszönhetően a 

génvizsgálat útján, addig ez manapság már nem áll meg az anya esetében. A tudomány jelenlegi 

állása szerint már több eljárás áll rendelkezésre az emberi reprodukcióra. A különböző mesterséges 

humán reprodukciós eljárások pedig több lehetséges anya-státuszt indukálhatnak. Dolgozatomban 

arra próbálok választ keresni és adni, hogy a fejlődő orvostudomány által egyre több reprodukciós 

mód milyen lehetséges anya-státuszokat eredményez, illetve a már meglévők társadalmi és jogi 

helyzetét vizsgálom. A témával való foglalkozást az ilyen mesterséges reprodukciós eljárások 

magas és egyre emelkedő száma is indokolta. Mivel ez egy igen összetett kérdéskör, ezért 

leghelyesebb interdiszciplináris és multidiszciplináris nézőpontból, illetve eszközökkel vizsgálni a 

kérdést. Ilyen eszközöknek, nézőpontoknak választottam ki a társadalomtudományt, a jogot és az 

etikát, mely három igen szorosan összefügg, ezért alkalmasak a leghelyesebb konklúzió 

kimunkálásra. 
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Roma és nem roma fiatalok párválasztási, párkapcsolati attitűdjének vizsgálata 

 

Napjainkban ívelő tendenciát mutatnak a roma és nem roma származású fiatalokkal kapcsolatos 

kutatások száma. A kutatások fókuszában nem túl gyakran kerülnek a párválasztási, párkapcsolati 

attitűdök kérdésfeltevései, ugyanakkor vizsgálatuk indokoltnak tekinthető. Kutatásunkban arra a 

kérdésre kerestük a választ, hogy vannak-e eltérések a különböző származású és kulturális hátterű 

fiatalok párválasztási szokásaiban, családalapítási elképzeléseiben, valamint, hogy mennyire 

nyitottak a más származásúakkal párkapcsolat kialakítására. Elemzésünk fő hangsúlyát a 

származásból eredő eltérések és azonosságok kapták. A vizsgált terület elemzésének fő irányát 

legfőképpen a kérdőíves megkeresések képezik, 55 roma és 55 nem roma fiatal párválasztási és 

párkapcsolati attitűdjét mértük fel. A megkérdezettek válaszai alapján egyértelműen a más 

származásúakkal való párkapcsolat kialítására vonatkozó eredmény a leghangsúlyosabb. Az 

eredmények tükrében nyilvánvalóvá vált, hogy az eltérő kulturális háttér eltérő értékrendeket 

indukál. A roma származású fiatalok a kisebbségi léttel való mindennapos találkozás hatására 

sokkal nyitottabbak, könnyebben létesítenek kapcsolatot más származású fiatalokkal. A többségi 

társadalomhoz tartozó fiatalok nagy részére viszont, a más származással szembeni elutasítás a 

jellemző. Ahhoz, hogy a romák ellen irányuló elutasításnak gátat tudjunk szabni, ismernünk kell a 

romák kulturális hátterét, szokásait, hagyományait, gondolkodásmódjukat. Ez nem csak a roma 

fiatalok, de a társadalom érdeke is.  
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A pletyka, mint kulturálisan öröklődő replikátor a belső vállalati kommunikációban 

 

A pletykához mindenkit fűz valami viszony. Iránta való eredendő fogékonyságunk abban az 

tényben gyökeredzik, hogy az emberi közösségi lény. Kiindulópontom, hogy a pletyka a korábbi 

kutatások fő csapásirányával ellentétben nemcsak negatív jelenség lehet. Igyekszem majd rámutatni 

a pletyka pozitív aspektusaira, általánosságban és legfőképp egy szervezet életében. Az első 

elmélet, amit segítségül hívok Richard Dawkins 1976-ban útjára indított mémelmélete. Az elmélet 

szerint a mémek (amely elnevezés a gén analógiájaként jött létre) úgy terjednek, hogy „agyból 

agyba költöznek olyan folyamat révén, melyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk.” (Dawkins 

2005: 179). Így a mémek nem mások, mint replikátorok, egyetlen feladatuk önmaguk másolása, 

továbbörökítése. Első hipotézisem éppen az utánzáshoz kapcsolódik, mint kommunikációs 

jelenséghez. Ahhoz, hogy jobban megértsük a pletyka, mint kulturális jelenség és mémelmélet 

közötti összefüggést, áttekintünk néhány, a kultúrát utánzásként felfogó elméletet. Az elméletekkel 

azt igyekszem alátámasztani, ami Dawkinst is foglalkoztatta: az ember nemcsak önző génekből áll, 

hanem tudatunkat, viselkedésünket meghatározza a kultúra, ami körülvesz minket. Ezek az eszmék, 

gondolatok aztán az emberek közötti interakciók révén terjednek, így a biológiai evolúció mellett 

figyelembe kell vennünk a kulturális evolúció emberre gyakorolt hatását. Az első megválaszolandó 

kérdés, hogy a mémek végső soron kommunikációval terjednek-e? A második kérdéskör, amivel 

foglalkozik a dolgozat, hogy mitől mém a mém, és e feltételek alapján a pletykát mémnek 

nevezhetjük-e. A dolgozat végén gyakorlati szempontok alapján elemzem a pletyka szervezetek 

életében betöltött funkcióját, elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy rossz társadalmi megítélése 

ellenére milyen hozzájárulása lehet egy vállalat belső kommunikációjához, mennyire gyakori 

jelenség és mennyire megbízható, milyen tipikus pletykahelyszíneket azonosíthatunk, és ki a 

pletykafészek. A végső kérdés, hogy hasznosítható-e a vállalati kommunikációban ez az agyból 

agyba másolódó mém? Ezek magyarázatához nem elegendő csak evolúciós, vagy csak kulturális 

modellel vizsgálódni, működésének és társadalmunkban betöltött szerepének megértéséhez 

biokulturális szemléletmódra van szükség. 
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Hatalmi egyensúly a 21. században: Líbia és Szíria esetén keresztül 

 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy az Amerikai Egyesült Államok miért avatkozott be a líbiai 

polgárháborúba, míg a Szíriaiba nem. Feltételezésem szerint, az emberi jogok védelme másodlagos 

volt az USA számára Szíria esetében, hogy ne sérüljön a hatalmi egyensúly a régióban. Hipotézisem 

igazolására a realizmus, és Henry Kissinger hatalmi egyensúly elméletére hagyatkozom. Először 

tekintem a két ország közötti különbségeket történelmi aspektusból. A különbségek bemutatásából 

levonom a következtetések, miszerint miért nem tudott Muammar Gaddafi bel- és külpolitikailag 

szövetségesekre lelni szemben a szíriai Al-Assad családdal, akik mind belföldön és külföldön is 

szövetségesekre lelt. Másrészről bemutatom azokat a tényezőket, amik befolyásolhatták az USA-t a 

beavatkozás kérdésében. A fenti elemzésemet a nemzetközi tanulmányokban gyakran használatos 

játékelmélettel egészítem ki. A játék segítségével igazolom állításomat, miszerint az USA számára 

az emberi jogok védelme másodlagos volt a szíriai polgárháborúban, ami egyben a játék részjáték 

tökéletes Nash-egyensúlyához vezet. 
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Personal Branding a közösségi médiában. A Facebook homlokzat szerepe a munkaerő-piaci 

kiválasztási folyamatban 

 

TDK kutatásom során, a közösségi oldalakon kialakított digitális identitások megjelenéseinek 

stratégiáját hasonlítom össze a társadalomtudományi körökben jól ismert Erving Goffman nevéhez 

fűződő énbemutatási stratégiákkal. Vajon ugyanazokat a homlokzat bemutatási stratégiákat 

követjük-e online felületeken identitásunk bemutatásakor, mint az offline világban? Az 

impressziókeltés a virtuális térben a mai mediatizált társadalmunkban talán még fontosabb, mint 

valaha. Az élet minden területén kezdenek szerepet játszani a közösségi oldalak. Gondoljunk csak a 

munkaerőpiacra. Egyre több online platform szakosodik a munkakapcsolatok feltérképezésére, akár 

a régebbi munkakereső oldalak, ahol már saját profillal rendelkezhetnek a munkakeresők, egészen a 

LinkedIn oldalig, melynek nyílt célja a munkakapcsolati tőke online menedzselése, a 

munkaközvetítő funkció mellett. Két HR specialista interjúalanyommal végzett beszélgetésem során 

kiderült, hogy bár nem ez alapján történik a végleges döntés, egyes online profilok igenis 

beleszólhatnak a munkaerő-piaci felvétel folyamatába, jellemzően az előszűrés szakaszában. Bár 

nem a Facebook az elsődleges forrás, ám a magyarországi lakosok közel fele aktív felhasználója, 

ezért esett a választásom az említett oldalra, mint a tartalomelemzés tárgyára. Húsz munkakereső 

korban lévő Facebook homlokzatát vizsgáltam meg az általam létrehozott goffmani stratégiai 

pontok mentén kialakított keretrendszer alapján. A kutatás eredményei rámutatnak, hogy 

egyértelműen jelentős változások zajlanak az online homlokzatunk bemutatásának stratégiájában és 

működtetésében. A tudatosság, a tudatosan átgondolt jellemzők mellett a megbotránkoztató, egyedi, 

kreatív, akár meghökkentő jelzőkkel, ám a hitelesség kulcsgondolatával gazdagodik a personal 

branding fogalma a közösségi oldalak térnyerésével. Ezen változásokkal a munkaerő-piaci 

kiválasztás folyamatában dolgozók is nap, mint nap szembekerülnek, és új, nyitottabb értelmezési 

taktikákhoz nyúlnak a további hatékony munkaerő-közvetítés érdekében. 
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Nemzeti identitásképzés és hagyományalkotás, avagy az "ősmagyar mítosz" posztmodern 

rítusai 

 

Tanulmányomban a Magyar-Turán Alapítvány által szervezett hagyományőrző fesztiválokat 

vizsgálom mely hagyományalkotás révén aktívan hatást gyakorolt a rendszerváltás óta erősödő 

orientális vonásokkal gazdagított magyarság nemzeti identitásának kialakulására. A vizsgált 

jelenség alapvetően a performansz által életre hívott rekurzív jelenség, emlékezeti kép és a 

befogadó, reflektív közösség között létrejövő interakció, ahol a társadalom által konstruált 

szimbolikus valóság jelenik meg a társadalmi, kulturális vagy politikai célok elérése végett. Ez a 

fajta hagyományalkotás nem egyedülálló, nem is a kor sajátja, bár a Kurultaj és az Ősök Napja 

kétségkívül egy figyelemre méltó jelenség, amely egy nagyon komplex, látszólag megalapozott 

kulturális tartalomra épít és olyan korban, olyan helyszíneken keresi a magyarság emlékezeti 

pontjait melyek a múlt homályába vesztek. A nemzetiesítés folyamata mögött általában a múltban 

bekövetkezett törések, a kontinuitás és a hagyomány közötti mélyebb szakadások állnak, a 

keletkezett űrt pedig a múlt revitalizálásával, megteremtésével próbálja a társadalom kitölteni. A 

konstruktivista felfogás szerint a befogadó közösség nem objektív, hanem egy úgynevezett 

szimbolikus valóságot keresnek, mely társadalmi konstrukció által jön létre. A fesztiválon 

megjelenő performanszok az autentikusság érzetének megteremtésével az individuum reflexiójának 

tárgyává válik. Azok a megkoreografált szituációk, amiknek során a turista is a nagy „kiállításnak” 

a részévé válik egy adott rítus személyes megélésének révén, egyfajta katartikus állapotot 

megidézve, még intenzívebbé teszik az autentikusság érzetét, a tapasztalat alapú turizmusélmény 

pedig ezáltal liminális állapotokat hoz létre. A résztvevő lehetőséget kap, hogy kilépjen néhány 

pillanatra a jelenéből és nemzetének ősi múltjában keressen bizonyos felsőbbrendű igazságokat, így 

az ősmagyar mítosz és a magyarok küldetésének ismeretében léphet vissza a hétköznapi életébe. Az 

ünnepek és rítusok szabályszerű visszatérése pedig garantálja a csoport tér és időbeli 

összetartozását, identitásért felelős tudás közvetítését. 
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A 2011-12-es egyházügyi törvények hatásai a Magyar Pünkösdi Egyházra 

 

A dolgozatban a 2011-12-es egyházügyi törvények hatásait vizsgáljuk a Magyar Pünkösdi Egyházra 

(a továbbiakban MPE). A törvényváltozások hírére több kisebb dogmatikailag pünkösdihez közel 

álló közösség kereste meg az MPE vezetőségét csatlakozási szándékkal, mivel valószínűsítették, 

hogy elvesztik egyházi jogállásukat. E hírek és a segítő szándék megléte miatt döntött úgy az 

egyházvezetés, hogy komoly belső átalakításokba kezd, hogy segíteni tudjon. A dolgozat 4 fejezetre 

oszlik. Az elsőben a törvényeket vizsgáljuk, és az MPE vezetőinek ezekre irányuló közvetlen 

reakcióját. A másodikban azokat a struktúrális, szervezeti és testületi változásokat vizsgáljuk, 

amelyeket az MPE vezetőségének el kellet végeznie a törvények hatására, a hatékonyabb működés 

elérése érdekében, illetve, hogy új kis közösségeket tudjon felvenni az újonnan alapított 6. 

egyházkerületbe. A harmadik részben a csatlakozók és az MPE által felállított Csatlakozási 

Bizottság között lezajlott tárgyalásokat vizsgálom. A fejezetben külön tárgyaljuk a probléma mentes 

és problematikus csatlakozókat. A negyedik fejezetben pedig a csatlakozások óta eltelt időben, az 

MPE és a csatlakozott közösségek között történt kapcsolati változásokat vizsgáljuk. A dolgozatban 

elsőként primer forrásokra támaszkodunk, például a 2010 és 2012 közötti Országos Presbitériumi 

ülések jegyzőkönyveire, illetve a vizsgált törvényszövegekre. Ezek mellett mivel a téma nem igazán 

kutatott még, kulcsszereplőkkel (Pataky Albert az MPE elnöke, D. Nagy Tamás az MPE 

Egyháztanácsának tagja, Görbitz Tamás Budapesti Autonóm Gyülekezet presbitere, Perjesi István 

az Agapé Gyülekezetek vezető lelkésze, stb.) készített interjúkra is nagymértékben támaszkodik a 

szerző, amik segítenek megértetni, hogy egyes vezetők hogyan élték meg a „viharosabb 

hónapokat”.Másodlagos forrásként felhasználtunk több on-line sajtócikket és témához kapcsolódó 

tanulmányt is. 
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Politika az interneten, különös tekintettel a magyar politikai erők megjelenésére a 

Facebookon 

 

A téma jelentősége elsősorban a közösségi média újszerűségében, aktualitásában és terjedelmében 

van. A Facebook egy amerikai alapítású ismeretségi hálózat, amely 2004-ben kezdte meg a 

működését és mára elérte világszerte az egymilliárd regisztrált felhasználót, Magyarországon pedig 

ez a szám négy és fél millióhoz közelít. A mű célja bemutatni a politikai aktivitás alakulását 

hazánkban az elmúlt években, majd ezekből az adatokból prognózisok megállapítása a 2014-es 

választásokra nézve. Górcső alá kerülnek a közösségi oldalak előnyei és hátrányai, valamint az új 

kommunikációs alappá válása és az ebben rejlő lehetőségek. A kutatás során empirikus 

módszerekkel kerül bemutatásra, hogy a közösségi oldalak kinek kedveznek igazán a politikai 

térben, milyen hatással vannak a szavazókra és a hatásgyakorlás mennyiben tekinthető 

kölcsönösnek. Fő szempontok közé tartozik a vezető politikusok Facebook oldalainak elemzése, 

összehasonlítása, kiemelt jelentőséget tulajdonítva annak, hogy milyen kommunikációs, politikai és 

pszichológiai eszközei vannak annak, hogy releváns politizálás tudjon az interneten zajlani. 

Emellett közvélemény-kutató intézetek által napvilágra hozott adatokat állít szembe Facebookon 

nyerhető információkkal. A végső konklúzió rávilágít arra, hogy az online és offline világ sok 

esetben nem fedi egymást, amelynek számos oka van, azonban mégsem mehetünk el szó nélkül a 

social media jelentősége mellett. A pártok ideológiai meghatározottsága helyett az ügyek mentén 

szerveződő, az ideológiát csupán ennek kereteként értelmező politizálásnak van relevanciája. Erre a 

politikusok is ráéreztek és sokan hoztak létre saját oldalt a Facebookon a választásokkor, de az 

aktivitás csak ideig-óráig tartott, a kampány elteltével alábbhagyott ez a lelkesedés. A mű alapvető 

tézise, hogy a Facebook kiválóan alkalmas eszköz arra, hogy az emberek a politikusokban ne a 

„pártkatonákat” lássák, hanem saját egyéniségük váljon láthatóvá és ezáltal az egyéni kvalitásaik 

kerüljenek előtérbe, ami aztán mérvadó lesz a voksolásnál is. Eszerint a politikusok márkaként 

„építhetőek fel” és „adhatóak el”. A Facebook az emberek zoon politicon természetére épül, 

amelynek segítségével a választópolgárok bevonhatóak az addig olyannyira távolinak tűnő politikai 

életbe, annak részeseivé, alakítóivá, és nem „elszenvedőivé” válhatnak. A beavatottság, fontosság, 

hasznosság és megszólítottság érzése óriási motivációs erő, amely új lendületet adhat a politikának. 
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Mózes tipológia Máté evangéliumában 

 

Dolgozatomban Máté evangéliumában fellelhető Mózes-Jézus kapcsolatot vizsgálom. Alapvetően 

vallástudományi eszközöket használok, de egyértelműen az újszövetségi teológia szemszögéből 

tekintek a témára. Alapfeltételezésem, hogy Máté bizonyos helyeken Jézust úgy ábrázolta, mint egy 

új Mózest. Ez viszont általában nem egy konkrét, hanem rejtetten, szavakban, képekben vagy 

idézetekben megtalálható párhuzam. Ezt a kapcsolatot viszont ma már sokszor csak a korabeli 

források mélyebb kutatásával fedezhetjük fel. Először az evangélium keletkezésének kérdéseit 

vizsgáltam. Véleményem szerint az evangélium írója egy zsidókeresztyén szerző lehetett, aki egy 

nagyobb szíriai gyülekezetnek írta az evangéliumot. A gyülekezet valószínűleg főleg zsidó 

keresztyénekből állt, de már voltak pogány származásúak is a közösségben. Az evangélium 

szerzőjének egyik célja volt ennek a vegyes közösségnek az erősítése, és a gyülekezet elindítása a 

pogánymisszió felé. Ezekben lehetett Máté számára fontos a tipológia, melyet alapvetően egy 

történetszemléleti módként értelmezek. A keletkezési kérdések tárgyalása után a Biblia és más azzal 

kortárs források alapján azt vizsgáltam, hogy miként tekintettek Mózesre az első századi emberek. 

A zsidó vallásosság központi alakja volt és benne egyesült a próféta, király, pap és a törvényadó 

szerepe. Mózest nem csak tisztelték, de egy olyan személynek képzelték, aki aktívan jelen van az 

életükben. Ezek után végig néztem Máté evangéliumát és igyekeztem összegyűjteni minden olyan 

történetet, ahol feltételezhető a Jézus–Mózes kapcsolat. Ezeket megtalálhatjuk a születéstörténettől 

kezdve, a hegyi beszéden keresztül egészen a menybemenetelig. Végül következtetéseket vontam le 

a Mózes-tipológia jelentőségéről. Véleményem szerint ez a tipológia magától Jézustól ered, de 

melyet az első keresztyének, és így Máté is felismertek és az evangéliumban kifejezésre jutatták. A 

keresztyén közösség számára a Jézus–Mózes kapcsolat biztosította a múlthoz való helyes 

hozzáállást, és így a zsidó- és pogánykeresztyén tagok is egy közös múlthoz kapcsolódhattak 

Krisztuson keresztül. Ezeken felül már a korai keresztyén gondolkodásban felmerülő tévtanítások 

ellen is védelmet nyújtott az Új- és Ószövetség ilyen módon való összekapcsolása. A Mózes-

tipológia tehát fontos eleme volt Máté közösségének hitének és számunkra is üzenettel bírhat. 
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"A viktoriánus köd eloszlása" - A Sherlock című sorozat elemzése 

 

Dolgozatomban azt mutatom be, hogyan keltették életre a detektívet modern környezetbe helyezve 

a BBC Sherlock című sorozatának alkotói, Mark Gatiss és Steven Moffat. Először korábbi 

adaptációkra hozok példákat, melyek formabontóak voltak, és a sorozat alkotóit is megihlették. 

Azután részletesen kifejtem és példákkal illusztrálva elemzem, hogyan modernizálta a sorozat 

Sherlock Holmest és a további karaktereket: hogyan jelennek a novellákból ismert attribútumok, 

helyzetek, és hogyan, valamint milyen okból változnak meg. Ezután azt vizsgálom, hogyan hat a 

televíziós sorozat médiumába való adaptálás a történetvezetésre, kitérve arra, miként ad lehetőséget 

a sorozatlogika a karakterek és a közöttük lévő kapcsolatok építésének és változásának, milyen 

vizuális jellegzetességek jelennek meg a sorozatban, hogyan kommunikálnak az alkotók a nézőkkel, 

és hogyan használják ki a transzmédia történetmesélés nyújtotta lehetőségeket. Végül példákat 

hozok arra, milyen hatással van Sherlock Holmes karaktere a mai detektívtörténetekre. 
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Attitűdváltozások 18-19 éves fiúk körében a "FÜGE" drogprevenciós program hatására 

 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt a résztvevő diákok attitűdváltozása alapján a „FÜGE” iskolai 

drogprevenciós program hatékonyságának feltárása. Adatok és módszerek: A kutatás a programot 

befogadó intézmény, a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola diákjai körében 

végzett standard kérdőíves vizsgálaton alapult. A pre-vizsgálat a program megkezdése előtt, a 

poszt-vizsgálat a program befejezését követő 10 napon belül történt. A kutatás elemszáma 94 fő. 

Adatainkat a Microsoft Office Excel 2007 statisztikai szoftverben dolgoztuk fel és T-próbát 

alkalmaztunk. 

Eredmények: A résztvevő diákok válaszait elemezve kiderült, hogy programot követően 52,1%-ról 

59,6%-ra nőtt azok aránya, akik mindent tudnak, és 3,2%-ról 2,1%-ra csökkent, akik semmit sem 

tudnak a drogokról (p=0,181). A „FÜGE” program hatására a diákok veszélyérzete a drogok 

irányába is jelentősen módosult. Szignifikáns változás (p=0,008) jelentkezett a marihuána vagy 

hasis kipróbálását tekintve. Az adott válaszok alapján végzett T-próba szerint szintén szignifikáns 

különbség mutatkozott a hallucinogén drogok (p=0,012) és az amfetamin, speed (p=0,046) 

kipróbálását illetően. Közel szignifikáns (p=0,071) összefüggést ismertünk fel az amfetamin, speed 

alkalmi használatára vonatkozóan. Továbbá szignifikánsan több tanuló véli a herbál drogok 

kipróbálását (p=0,001), alkalmi fogyasztását (p=0,050), illetve rendszeres használatát (p=0,003) 

veszélyesebbnek program után, mint azt megelőzően. Azzal az állítással azonban, hogy „nagyon 

sokat tanultam a foglalkozásokból”, illetve hogy „sok olyan kérdésre kaptam választ, ami már 

régóta foglalkoztatott” mindössze a diákok kevesebb, mint 7%-a értett egyet. Következtetések: A 

„FÜGE” program eredményesnek bizonyult, mivel a résztvevők tudása gyarapodott, veszélyérzetük 

a drogokkal kapcsolatban változott, ugyanakkor a program információtartalmáról mindössze a 

diákok közel fele vélekedett pozitívan. Meg kell jegyeznünk, hogy a drogok veszélyeinek 

ismeretében bekövetkező változások nem feltétlenül járnak együtt a viselkedés, azaz a 

droghasználat változásával. A programok által kiváltott reakciók és vélemények vonatkozásában 

számolnunk kell a résztvevők szociokulturális sajátosságaival. Továbbá fontos a program tervezési 

fázisában a célpopuláció ismerete a befolyásolni szándékolt dimenziók mentén. 

Kulcsszavak: drogprevenció, attitűdvizsgálat. 
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A világforradalom és korlátai 

 

Dolgozatunk témájának a szovjet diplomácia történetét választottuk, különös hangsúlyt téve annak 

legfőbb jellegzetességeire a Szovjetunió megalakulásától 1941-ig. E téma rendkívül átfogó jellegére 

való tekintettel ezeket a legfőbb jellemzőket a szovjet-finn kapcsolatokon keresztül próbáljuk meg 

feltárni. A szöveg leghangsúlyosabb részét a téli háború (Зимняя война) előzményeinek és 

legfontosabb eseményeinek a szovjet diplomáciára, a Szovjetunió Észak-Európában folytatott 

politikájára való következményeinek bemutatása képezi. A dolgozatban külön részben teszünk 

említést az események kapcsán a Szovjetunió külpolitikai pozíciójáról, illetve a téli háború a 

nemzetközi diplomáciában való megítéléséről. Hangsúlyt fektetünk azon aspektus kibontására is, 

hogy mennyiben befolyásolta a háború kimenetele, illetve annak tapasztalatai az ország helyzetét a 

második világháborúban (ez szolgált bizonyítékul a hitleri Németország számára, hogy mennyire 

ingatag lábakon állt a Szovjetunió, s mennyire kiszolgáltatott volt egy esetleges támadással 

szemben). Így dolgozatunknak az eseménytörténet részletes elemzése nem célja, az egyes adatok 

esetleges kiemelésének funkciója a legfőbb külpolitikai tendenciák bemutatása. 
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Az európai gazdasági kormányzás problémái 

 

A dolgozat azokat a gazdasági reformokat és intézkedéseket vizsgálja, amelyeket az 2008-as válság 

után vezettek be az Euróövezetben. A Hatos csomag, Euró Plusz Paktum, Európa 2020 stratégiát, 

TSCG, Eurókötvények elmélete és a Bankunió kerülnek áttekintésre. A dolgozat szerint az 

Euróövezetnek azzal a problémával kell szembenéznie, hogy ezek az intézkedések mélyítik a 

prosperáló északi tagállamok és a gazdasági nehézségekkel küzdő déli országok közti 

különbségeket és ellentéteket. A költségvetési szabályok szigorítása nehézséget jelentenek a magas 

munkanélküliséggel és adóssággal küzdő államoknak. Másrészről a gazdaságilag fejlettebb és jobb 

szociális rendszerrel rendelkező északi országok továbbra is vonakodnak azon elképzelésektől, 

amelyekben kicsit is felmerül az erkölcsi kockázat vagy az adósságok közösségiesítésének gyanúja. 
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Családok átmeneti otthonai Budapesten és Pest megyében 

 

Családok átmeneti otthona. Otthontalan családok, az ország minden részéről. Dolgozatomban azt 

vizsgáltam, hogy az érintett családok hogyan váltak otthontalanná, hogyan találnak rá az átmeneti 

otthonokra, elhelyezés után milyen szolgáltatásokkal segítik őket. Az intézményi léten belül a 

család önállósága, saját határai mennyire maradhatnak meg, ez mitől függ, és mit tesznek ezért a 

szakemberek. 

Érdekelt még az is, hogy milyen kiutak nyílnak a családok számára, ezt hogyan érik el a 

szakemberek és a családok közösen, illetve, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai hogyan 

tudják közösen segíteni az otthontalan családokat. Kíváncsi voltam arra is, hogy az, hogy egy család 

milyen segítséget kap, mennyiben függ attól, hogy az intézmény hol helyezkedik el, ki a fenntartó, 

milyen régóta működik? 

Vizsgáltam, hogy vannak-e egységes irányelvek a módszertani munkában, vagy inkább az 

intézmény vezetésétől, a fenntartótól függ-e az átmeneti otthonok szakmai munkájának a mibenléte. 
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Az 1956-os magyar forradalom megjelenése a két német állam sajtójában 

 

A dolgozat témája az 1956-os forradalom vizsgálata a korabeli német sajtó tükrében, a hatásának 

megismerésének érdekében. A forradalom hatással volt a világ történéseire és az akkori sajtó 

szemléletes képet ad az uralkodó körülményekről, többek között a két német állam kapcsolatáról. A 

téma vizsgálatához szükséges egy rövid áttekintés arról, hogy miként is alakult az adott 

szituációban szereplők sorsa, hiszen ez segít megérteni a motivációkat is. A dolgozat célja az, hogy 

a kedvelt kutatási témát – az 1956-os magyar forradalmat – egy viszonylag kevésbé kutatott 

szempontból közelítse meg. Így rávilágítva arra a tényre, hogy mekkora befolyással bír egy ország 

eseményei más népek életére, államok kapcsolatára. A kutatásban nagy szerepet játszottak a 

másodlagos források, de a teljes körű munka érdekében Németországban is folytak kutatások, 

melynek eredményeképpen eredeti újságok és röplapok kerültek feldolgozásra. 
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Válaszkereső mozgalmak a későmodernitásban 

 

Dolgozatomban azt vizsgálom, vajon mit jelenthet a posztmodern viszonyok között egy – egy olyan 

jelenség részesének lenni, mint a kanapészörf, a stoppolás vagy a dumpster diving. Fő kutatási 

módszereim az autoetnográfia és az etnográfia keretein belül mozogtak. Stoppal megtett utazásaim 

alatt naplót írtam, a Couch Surfing.org rendszerének aktív tagjaként interjúkat készítettem és a 

dumpster divingot is testközelből tapasztaltam meg. Az általam vizsgált jelenségek résztvevőit 

csavargóknak nevezem, akik az uniformizáltnak vélt világból kilépve ismeretlen helyzetekben 

próbálnak helyt állni, hogy saját, intenzív tapasztalataik alapján találjanak válaszokat. 

Elgondolkodtam azon, hogy vajon a Couch Surfing.org rendszerét használó utazó kíváncsiságát 

kielégítve képes - e valós kapcsolatot teremteni a helyiekkel és a helyi praxisokkal? A stoppolás 

esetében feltételeztem, hogy az út mellett eltöltött idő során a stoppos zarándokúton vesz részt, amit 

önmaga megismerésére, megértésére fordít. Megállapítottam, hogy a dumpster diverok a fogyasztói 

társadalom pazarlására reflektálva, nem feltétlenül azért lesznek ,,szeméthalászokká”, mert 

rászorulnak, hanem mert nem tűrik a pazarlást. Az eldobott ételek hasznosításán túl, céljuk a 

figyelemfelkeltés és cselekvésre való felhívás. A dolgozatban elemzett csavargók (legyenek azok 

couchsurferek, stopposok, vagy dumpster diverok) amellett, hogy a pénzhiányra megoldást nyújtó 

módszerek képviselőinek tűnhetnek, az őszinte kíváncsiság, a lassú megismerés és a cselekvés 

lépésein keresztül a kialakult kaotikus helyzet megértésére, megváltoztatására törekszenek. A 

csavargók gondolkodásában erőteljes önreflexió és kritikai attitűd elsajátítása jellemző, mely a 

körülöttük zajló, bizonytalan folyamatokra adott reakciónak is tekinthető. 

  



 

 

DOMBROVSZKI ÁRON 

Szabad bölcsészet 
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Referálnak-e a fiktív nevek? Kripke és Salmon a negatív egzisztenciális állításokról 

 

Több mint negyven éve, hogy Kripke 1970-ben megtartotta immáron klasszikussá vált előadásait, 

amelyek a Megnevezés és szükségszerűség című kötetben láttak napvilágot. Ezeket az előadásokat 

azóta sokan kommentálták, maradtak azonban a Kripke által itt kifejtett és védelmezett merev 

jelölők tézisével kapcsolatban olyan elvarratlan szálak, amelyek kikezdhetik a tézis általános 

érvényű elfogadását – ilyen az úgynevezett nem-referáló nevek vagy üres nevek problémája is. A 

témának Kripke 1973-ban önálló előadássorozatot szentelt a John Locke Lectures keretein belül, az 

előadások szövegei viszont egészen a közelmúltig csak kevesek számára, kéziratos formában voltak 

hozzáférhetőek. Tanulmányomban, amennyire lehetséges, szeretném átfogóan rekonstruálni Kripke 

nézeteit az üres neveket tartalmazó mondatokkal és különösen a negatív egzisztenciális állításokkal 

kapcsolatban a 2013-ban megjelent Reference and Existence – The John Locke Lectures című 

könyve alapján. Ennek során láthatóvá válik, hogy Kripke meglátásai nem tudják teljes mértékben 

megoldani a problémát, így ezek után térek rá Nathan Salmon elméletére, amely ugyan nagyban 

épít Kripkére, de annak hiányosságait és problémáit képes orvosolni. Dolgozatomban ezért Salmon 

mellett foglalok állást, levonva azt a konklúziót, hogy az üres nevek és a negatív egzisztenciális 

állítások esete nem jelent végzetes problémát a merev jelölők tézisre vonatkozóan, ami így továbbra 

is védhető álláspont marad. 
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A társadalmi igazságosság helyreállítása a második modernitásban 

 

Dolgozatomban a globalitás világának nehézségeivel, ezen belül is a teljes foglalkoztatottság és a 

bérmunka intézményének letűnésével, ennek eredményeképp pedig a társadalmi igazságosság 

letűnésével foglalkozom. Igyekszem a második modernitás kihívásaira reagáló különböző 

válaszkezdeményeket összefoglalni (Ulrich Beck, Anthony Giddens és Soros György munkái 

alapján) és a bérmunka, mint társadalomszervező eszköz alternatíváit a flow-elmélet alapján, vagyis 

az emberi boldogságélmény lencséin keresztül kiértékelni. 
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Kulturális antropológia 

MA, 7. félév 
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A modernizációs folyamatok hatása a megélhetési stratégiákra egy ukránok és magyarok által 

lakott kárpátaljai településen 

 

Jelen tanulmányt a Kárpátalján három évig folytatott OTKA kutatás keretei között végzett 

terepmunkák alkalmával felvett kérdőívekre, illetve interjúkra alapozva készítettem el. A dolgozat, 

először azokat a globális és lokális szintű történeti előzményeket mutatja be, melyek Kárpátalján, a 

kolhoz rendszer időszakában hatást gyakoroltak az eltérő etnikumok megélhetési stratégiáira, majd 

az ezt követő korszakban, a megélhetési stratégiák optimalizálására tett kísérletek folyamataira 

reflektál. A megélhetési stratégiákat az etnikumok eltérő értékrendjeivel összefüggésben vizsgálva 

nyilvánvalóvá válik, hogy nem beszélhetünk egyértelműen divergens megélhetési stratégiákról a két 

etnikum között, bizonyos habitusbeli különbségek azonban megfigyelhetők a munkamorálban. A 

téma megkívánja az értékrendek megismerésére való visszavezetést, de egy másik releváns kutatási 

terület, az etnikumok kapcsolati hálójának vizsgálata szintén számos felvetésre ad magyarázatot 

ebben a vonatkozásában. Feltételezésem szerint a két eltérő etnikum, az ukránok és a magyarok 

mindennapi jövedelemszerző tevékenységeit értékrendbeli sajátosságaikon túl jelentősen 

befolyásolják kapcsolati hálózataik összetétele. Amelyik háztartás több aktívkorú, dolgozó tagot 

számlál, ott nagyobb az esélye az intenzív és jövedelmező mezőgazdasági termelés kialakításának, 

főként, ha az adott család, mint társadalmi egység, az érték-és hagyományőrző értékrendet 

képviselve nagycsaládi formációban végez mezőgazdálkodói munkálatokat. Ez esetben a család a 

biztonság értékeként jelenik meg valamennyi tagja számára: egzisztenciális és fizikai biztonságként. 

Ebben a tekintetben nem beszélhetünk minden esetben etnikus megélhetési formákról, csak akkor, 

ha az adott megélhetési forma bizonyos identitásformáló, vagy erősítő funkciókkal bír. 
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Méltóság és demokrácia - az emberi jog megjelenése a rendszerváltás törvénykezésében 1988-

89 

 

Magyarországon a rendszerváltozás békésen zajlott le, tárgyalások útján, s ebben nagy szerepe volt 

a Kulcsár Kálmán vezette Igazságügyi Minisztériumnak és az NKA-tárgyalásokon résztvevő 

szakértőknek. Nekik köszönhető, hogy a rendszerváltás tartalmai kérdéseinek jogi szabályai a 

kerekasztal-tárgyalásokon dőltek el. Kulcsár és munkatársai egyrészt a jogalkotás magas színvonalú 

szakértői voltak, egyfelől technokraták, másfelől a demokratikus értékek és intézményrendszer 

mellett elkötelezett kompromisszum kész politikusok. Az MSZMP-nek ez a reformszárnya tette 

lehetővé, hogy a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások megegyezéssel zárultak, s megalkották a kereteit 

az új demokrácia intézményrendszerének és a szabad választásoknak. 



 

 

DUDLÁK TAMÁS 
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 A szarajevói merénylet helye a történelemben: Az első világháború okainak kontrafaktuális 

elemzése 

 

A dolgozat az első világháború egyik fő okának tartott szarajevói merényletet (1914. június 28.) 

fontosságát igyekszik definiálni más okokkal összefüggésben. A bonyolult összefüggésrendszereket 

a kutatás kénytelen modellekkel leegyszerűsíteni, s ez a folyamat a szerkezeti váz elemeit adó 

tények szubjektív válogatását is magában foglalja. Saját maga szubjektív vizsgálódását minden 

nemzedék elvégzi: az első világháború okainak vizsgálata, a mozgatók feltárása már az események 

történtének pillanatában elkezdődött. A Ferenc Ferdinánd elleni merénylet kapcsán viszont az 

utólagos nézőpont – az azóta eltelt száz év – lehetővé teszi, hogy az eseményt a folyamatok 

végkifejletének ismeretében az okok összefüggésrendszerében objektívebben pozícionálhassuk. 

 

Ez az időbeli távolság egy lényeges eltérési pontra világít rá, mely a történész és a nemzetközi 

kapcsolatok szakértője által alkalmazott megközelítések között fennáll. Az IP theory ugyanis azzal 

az implicit szándékkal íródik, hogy a történelmi döntéshelyzetek példaértékűek, s így a bennük rejlő 

tudás általánosítható, s bizonyos korlátok között a jövőre is alkalmazható. A történelmi 

megközelítés inkább specifikus eseményekre koncentrál, s nem kíván a jövőre vonatkozóan 

prognózist felállítani, tanulságokat leszűrni. Ugyanakkor a nemzetközi kapcsolatok legtöbb 

teoretikusa elfogadja a kontrafaktuális kérdésfeltevést, mint elemzési módszert, míg a történészek 

számára nem létezik a „mi lett volna, ha” tartománya. Pedig e módszer kétségkívül nagy előnye, 

hogy úgy segíti a makroszintű elemzést, hogy kiemeli a cselekvők egyéni döntéshelyzetei során 

felmerülő alternatívákat, és segít azok reális kiértékelésében. Jelen dolgozat elemzési 

szempontjának újszerűsége éppen a történészi megközelítés és az IP theory ötvözetéből adódik. 

 

Az általam feltárt okok között Ferenc Ferdinánd halála kétségkívül fontos, de nem elengedhetetlen 

tényező. A dolgozatban igyekeztem az egyéni vagy kollektív felelősség gyakran túldimenzionált 

kérdését háttérbe szorítani, elismerve ezáltal azt, hogy az egyénnek mindig van kisebb-nagyobb 

mértékű mozgástere, hogy az „események sodrásán” (determinizmus), a struktúra korlátozó erején 

változtasson. Ez az, ami nem történt meg: 1914 júliusában nem volt olyan „korszellemmel” 

szembemenő ember, aki elegendő politikai befolyással rendelkezett volna „különutas” tervei 

megvalósításához. 1914. június 28-ának tragédiája az volt, hogy a merényletnek éppen az esett 

áldozatul, aki a háborúnak a gátja lehetett volna. 
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Ember a hiposztászisok tükrében. Az etika és metafizika összefüggése Plótinosz filozófiájában 

 

OTDK dolgozatomban Plótinosz filozófiáját kutatom. Taglalt témáim többek között: az Egy túlzott 

transzcendentalitása, akaratszabadság, önmegismerés, önkonstitúció, az emanációk keletkezése, az 

érzékelhető és az intelligibilis világ jellemzői, a lelkek közötti összefüggés, az anyag 

problematikája, rövid filozófiatörténeti összevetés korábbi gondolkodókkal, főként pedig az ember 

és a hiposztázisok közötti összefüggések felismerése, részletezése. Célom egy koherens filozófia 

összefoglaló megírása volt, leginkább Plótinosz fő műve, az Enneászok alapján. 
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Miskolc és a demokrácia. Országgyűlési és helyhatósági választások a városban (1990-2010) 

 

Jelen dolgozatomnak, illetve az egész kutatómunkámnak a célja, hogy a korszak egyik 

karakterisztikus városának, Miskolcnak a politikai tablóját felvázoljam. Ez alatt értem azokat az 

elemeket, amelyek egy-egy országgyűlési és helyhatósági választás kapcsán készült elemzésnek az 

összetevőit alkotják: a város gazdasági, társadalmi tendenciái, aktuális állapota és lehetőségei; a 

városlakók magatartása, ahogy a helyi és az országos politikához, illetve az egyes választásokhoz 

viszonyulnak; a pártok és szervezetek helyi tevékenységének részletes bemutatása; végül egy olyan 

elemzés készítése, amely Miskolc egyes városrészeinek a főbb politikai tendenciáit mutatja be. 

Ez a munka ennek a kutatásnak az egyik állomása, amelyben az egyes választási adatokat 

alkalmazom a városra. A jelenlegi állapotban csak a főbb tendenciák felvázolására vállalkozok, 

mélyebb elemzések a későbbi (doktori) tanulmányok idejére válnak majd elérhetővé. 
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A 2014-es országgyűlési választások kampányüzeneteinek online és közösségi mediális 

megjelenései 

 

Dolgozatom elsődleges célja feltárni a közösségi média szerepét és annak hatásait a politikában. 

Vizsgálatom tárgya a 2014-es országgyűlési választások kampányüzeneteinek elemzése, elsősorban 

a jelentősebb pártok (Fidesz; MSZP és szövetségesei –Együtt, DK–; LMP; Jobbik) és pártvezető 

politikusok honlapja, Facebook oldala, Instagramja, Twittere, YouTube csatornája. 

Kutatásom során a tartalomelemzés módszerét és eszköztárát használtam fel, a szabályszerűségeket, 

strukturális összefüggéseket tárom fel. Dolgozatomat szakirodalmakkal ütköztetem és a politikai 

elit online felületeit vizsgálom. 

Elsődleges hipotézisem, hogy a magyar politikusok a webes felületeken történő kommunikációban 

nyugati mintákat alkalmaznak. Véleményem szerint ezen különbségek abból adódnak, hogy 

Magyarország politikai kommunikációja még mindig elmaradást mutat az USA-val szemben. 

Másodlagos hipotézisem, hogy a mai magyar politikai kommunikáció csatornájára is jellemző 

tabloidizáció és a marketingépítés során használt imázsteremtő funkció. Ezek a verbális és vizuális 

üzenetek által a virtuális térben is megjelennek. Az internetes platformok lehetőségei erősen 

megváltoztatták és befolyásolják a politikai kommunikációt. További hipotézisem, hogy a pozitív 

kampányüzenetek sokkal hatékonyabbak, meggyőzőbbek és eredményesebbek a negatívhoz képest. 

Dolgozatom társadalmi relevanciája, hogy áttekinthetőbbé teszi a jelenlegi magyar politikai 

helyzetet, a pártok kommunikációját, illetve átláthatóságot biztosít a manipulációval, meggyőzéssel 

szemben, segít értelmezni a kampányüzeneteket. Átfogó, strukturális elemzést mutat a pártok 

választási kommunikációjában. Látókört tágít, ezáltal el lehet helyezni a magyar aktuálpolitikai 

kommunikációs magatartást a nyugati országokéhoz képest, illetve észrevehetővé teszi az azonos 

mintákat az audiovizuális üzenetekben. Ábrázolja a mai társadalom technológiai tudását, 

megmutatja, hogy a mai magyar társadalomban milyen trend figyelhető meg az internetes 

kommunikációban. Dolgozatom a pártok, vagy politikával, illetve kommunikációval foglalkozó 

szakemberek számára is hasznos lehet. Segít megérteni és behatárolni a pozitív és negatív 

kampányüzenet jellegét és hátterét. Gyakorlati mintát nyújt a két kampányüzenet típusból. 

Átláthatóvá teszi a politikai imázsteremtés hátterét, gyakorlati példákat mutat, hogy működik egy 

választási kampány során a tabloidizáció és a márkaépítés.  
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Próféta, bíra vagy harcos? Nőalakok a Bírák könyve negyedik fejezetében 

 

A kutatásom középpontjában két ószövetségi nőalak áll. A Bírák könyvében találkozhatunk 

Debórával és Jáéllal. Mindkettőjük ábrázolása eltér attól a képtől, amit elvárnánk az Ószövetség 

alapján. A Bírák könyvének két fejezetében is olvashatunk róluk, az ötödik fejezetben egy ének 

formájában, valamint az előtte álló negyedik fejezetben, mely időben későbbi prózai jellegű 

elbeszélés. Munkám során a prózai elbeszélésre fókuszálok. Debóra és Jáél alakját már több kutató 

is vizsgálta, azonban a fő hangsúly eddig nem a szociális és társadalmi aspektusra esett. A 

dolgozatom fő kérdésfelvetése hogy az elbeszélés mennyire felel meg az ókori Közel-Kelet 

társadalmi konvencióiknak. Mennyire felel meg tehát Debóra és Jáél az ókori társadalom nő 

képének, és elvárásának? Az adott társadalmi struktúra milyen mértékben jelenik meg a Bibliában? 

 

Véleményem szerint a kérdések megválaszolásához a bibliai szövegek nem nyújtanak elegendő 

információt. Ehhez a vizsgálathoz mindenekelőtt szükséges azt a társadalmi berendezkedést 

bemutatni mely az Ószövetséget, és ez által a Bírák könyvét is érinti. Munkám részben a 

társadalomtörténet területét is érinti. A kutatás kiindulásaként először az ókor társadalmának 

struktúráját vetettem vizsgálat alá. A dolgozat első részében általános képet adok a patriarchális 

társadalmi formáról. Majd a témát tovább szűkítve a nők helyzetével foglalkoztam a Héber Biblián 

belül. Vizsgálat alá vetettem a nők szerepét, helyzetét, feladatait valamint az általános társadalmi 

elvárásokat velük szemben. Bemutatom azokat a lehetséges szerepeket, melyeket az ókorban – 

különös tekintettel az Ószövetségre – egy nő betölthetett. Munkám következő nagyobb egységében 

foglalkozom a prózai szöveggel. Majd kommentárok segítségével összegzem azt, hogy a biblikus 

tudósok egy része mit mondott Debóra és Jáél alakjáról, illetve mennyiben tértek ki a két nő 

szerepére, és szerepük társadalmi aspektusaira. 

A kutatási eredményeket összegeztem és mérlegeltem. A téma mélyrehatóbb vizsgálata során arra a 

következtetésre jutottam, hogy az ókori világ társadalma sokkal színesebb képet nyújt elénk, mint 

azt első ránézésre gondolnánk. Volt lehetőségük a nőknek a nyilvános elismerés kivívására 

bizonyos esetekben. Dolgozatomban azt is bemutatom, hogy ez hogyan volt lehetséges, milyen 

körülmények és feltételek megléte volt szükséges. Végeredményben elmondható, hogy Debóra és 

Jáél alakja az ókori Izrael társadalmi kontextusában elképzelhető, noha kivételesnek mondható. 
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A Horthy-kor politikai elitje memoár-elemzések tükrében 

 

Dolgozatom a két világháború közötti magyar társadalomnak egy igen szűk csoportjával, az 

úgynevezett politikai elittel foglalkozik. A politikai elitet nem „kívülről” hanem „belülről”–

személyes önéletírások segítségével igyekszem feltérképezni. A dolgozat keretét a bevezető és az 

összegző fejezet adja, a kettő közötti részt további öt egységre osztható, melyek az alábbi módon 

épülnek fel. Az első fejezetben röviden definiálom az elitet, mint társadalmi csoportot. A második 

részben meghatározom, hogy mit értek elit illetve elitek alatt a két világháború közötti magyar 

társadalomban, a fejezet folytatásaképp hosszabban írok a politikai elitről, továbbá annak 

változásáról a Horthy-korban. A harmadik fejezetben bemutatom a forrásaim műfaji sajátosságai, 

valamint azoknak „olvasási módja” illetve pár szót fogok szólni a memoárok keletkezéseinek 

történetéről továbbá olvasó közönségéről is. A negyedik szekcióban ismertetem az itt vizsgált 

három önéletíró életútját, ahogyan ők azt elbeszélik visszaemlékezéseikben. Az ötödik fejezetében a 

három önéletíró életútját összevetve végzek összehasonlító elemzést; ebben hosszabban kitérek az 

egyes életutakban megfigyelhető hasonlóságokra, illetve különbségekre. Szó lesz az iskolarendszer 

szerepéről, a későbbi karriermintákról, valamint a politikai elitbe való be- és kikerülésről, továbbá a 

személyes döntések mögött meghúzódó egyéni értékrendekről is. A befejező részben röviden 

összegzem, hogy mik az előnyei a memoároknak a hagyományosan vett történeti dokumentumokkal 

szemben. 
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Az okkupált előadó - A 2013-as budapesti egyetemfoglalás és annak hatásai 

 

 

Fókuszában az elmúlt két év hallgatói mozgolódásai kerülnek, különös hangsúlyt fektetve a 2013. 

év kora tavaszi eseményeire. A dolgozat az első magyar egyetemfoglalással foglalkozik, mely 2013. 

február 11. - 2013. március 26. közötti időszakra tehető. A vizsgált időszakban mindenekelőtt arra 

keressük a választ, hogy miért került sor az egyetemfoglalásra, vajon milyen okok álltak az 

egyetemfoglalás hátterében? Többek között szó lesz: a tiltakozási formákról, melyeket a 

mozgalomba résztvevők választottak, beszélni fogunk az eszközök milyenségéről – mennyire 

tekinthetőek rendhagyónak, mennyire nevezhetjük ezeket radikális eszközöknek, milyen 

változtatások kicsikarására voltak képesek és vajon vannak-e és ha igen, mik a korlátaik ezeknek az 

eszközöknek. Feltételezésem szerint az itt használt eszközök „vegyítve vannak jelen”, melyek több 

korábbi – elsősorban nyugat-európai, észak-amerikai mozgalmakban egyaránt megtalálhatóak. A 

2013 tavaszán lezajlott események több ponton is hasonlítanak a ’68-as diáklázadásokhoz, de 

fellelhetőek a benne a 2011/12-es Occupy mozgalmak elemei is, továbbá erős rokonság fedezhető 

fel a nem rég lezajlott zágrábi egyetemfoglalással is. Az elemzés második felében szó lesz az 

egyetemfoglalás „mozgalmas” időszakáról, a bázis megválasztásáról, a különböző tiltakozáshoz 

felhasznált eszközökről, a résztvevő csoportokról, illetve azoknak társadalmi összetételéről. 

Továbbá helyet kapnak a különböző mozgósítási stratégiák, bevonási kísérletek, melyek az 

egyetemfoglalókat jellemezték, valamint bemutatásra kerülnek az egyes konfliktusok is, melyek az 

akció végét eredményezték. Végül az egyetemfoglalás sikerességét, sikertelenségét mérlegeljük, 

ahogy azt az egyes interjúalanyok elbeszélték. A dolgozat zárásaképp a foglalás következményeiről 

valamint annak hatásairól ejtünk pár szót. 
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Összehasonlító esettanulmányok szegénységben élő magyar és menekült háztartások 

megélhetési stratégiáiról 

 

Kutatásom címe jól tükrözi a vizsgált téma irányát, lényegét, illetve megmutatja annak kereteit. 

Ekképpen igyekszek kísérletet tenni arra, hogy megértsem, s ezáltal pedig elemezzem; nehéz anyagi 

körülmények között élő, eltérő kultúrával rendelkező családok biztonságkeresési technikáit. 

Dolgozatom tárgyánál mi sem lenne aktuálisabb, hiszen a szegénység, a blokkoltság, meghatározza 

családok háztartását, vásárlási mechanizmusát. Azt a helyzetet vizsgálom tehát, amelyben a 

szegényeknek tudni kell újrahasznosítani, újratervezni, hatékonyan felhasználni, kreatívnak lenni, 

azaz javakat racionálisan felhalmozni. Célom, hogy leíró, magyarázó, értelmező életszituációkkal 

nyújtsak betekintést családok gazdasági racionalitásába, az összehasonlító esettanulmányaim 

segítségével. Vizsgálati módszerem az interjú, melynek segítségével összefoglaló képet tudok 

mutatni családok piaci logikájáról, megtakarítási szokásaikról, anyagi javaik felhasználásáról. Ezen 

kívül, külön áttekintem társadalmi kapcsolatrendszereiket, körülményeiket, tehát egyfajta 

környezettanulmányt és szociális diagnózist készítek. Eredményeim összegzésénél többek között 

arra keresem a választ, hogy; - Miben és hogyan "produktívak" ezek a háztartások?! - Miben 

rugalmatlanok?! (Mi az, aminek muszáj meglennie?) - Miben leleményesek?! (Mi az, amit ügyesen 

helyettesít, pótol?) - Miben "tudnak nyomorogni", ha végképp elfogy a pénz?! A felhasznált 

szakirodalmakkal, statisztikai adatokkal és az elkészített interjúkkal alátámasztom hipotéziseimet, 

melyek a következők:  

Hipotézis 1.: Különböző eséllyel indul egy magyar (kapcsolatrendszert, lehetőségeket tekintve) és 

egy menekült státuszú család (akinek nincs kiforrott társadalmi tőkéje, sem helyismerete). Mégis 

ugyanakkora hátrányt szenvednek abból, hogy háztartásukat éppen szinten tudják tartani; 

tevékenységüket a 'beosztás művészete' határozza meg.  

Hipotézis 2.: Eltérőek a tanult magatartások, a megtakarítási technikák, a tér-idővel való 

gazdálkodás, mégis felelősségteljesen ugyanarra törekszenek: a kicsi pénzből valahogy kijönni és 

emellett maguknak termelni, ötletelni, kreatívnak lenni, felesleget minimalizálni = stabil 

biztonságot találni.  

Hipotézis 3.: Magyarországot nagymértékben befolyásolják a nemzetközi folyamatok. A nyitott 

határok miatt van-e hazánkban jóléti probléma?! 

  



 

 

FODOR ISTVÁN 

Történelemtanár 

MA, 1. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Szilárdi Réka 

egyetemi adjunktus, SZTE BTK 

 

 

Az "ISIS" felemelkedése: a takfirizmus erejének multidiszciplináris vizsgálata 

 

Az „ISIS” (Daʿesh) nem csak egy egyszerű terrorista csoportosulás. A szervezet egyaránt 

rendelkezik katonai és politikai ággal is, amely az iszlámot, mint politikai filozófiájuk eszközét, 

radikálisan félreinterpretálva használják, hogy azáltal, az erő útján tudjanak hatalomra szert tenni 

muszlimok, és nem muszlimok felett, világszerte. Szíria és Irak jelentős méretű territóriumain 

hozták létre azt a hatalmi struktúrát, amelyet államként definiálnak. Az irányításuk alatt lévő 

területeken, a šarīʿah (iszlám törvénykezés) brutális jellegű erőszakos átinterpretálásával 

kormányoznak. Doktrínájuk szerves részét képzi a takfīr (hitehagyás) proklamációja, amely bárkire 

vonatkozik, aki megkérdőjelezi a szervezet ideológiáját, és a vonatkozó kivégzést azonnal 

végrehatják az illetőn. Ideológiájuk alátámasztása érdekében, az iszlám szellemiségét, annak neves 

képviselőinek tanításait is, teljes mértékben, erőszakosan átalakították. Számos muszlim tudós, és 

közösségek nyíltan kifejezik azon állásfoglalásukat, hogy az „ISIS”-nek semmilyen köze sincs az 

iszlámhoz, és minden muszlimnak egyértelműen el kell határolódnia ezektől a brutális 

bűntényektől, amelyeket ez a szervezet hajt végre. Ebből fakadóan, az „ISIS” nem iszlám entitás, 

sőt, a korrekt megnevezés az iszlám-ellenesség az, amely leírja azokat a tetteket, amelyeket 

egyaránt megtilt az iszlám, de az „ISIS” rendszeresen alkalmazza. 
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Homoszexualitás és függőség 

 

Dolgozatom fő témája a homoszexualitás és a függőség kapcsolatának feltárása. Azt vizsgálom, 

hogy krízist eredményez-e, ha egy homoszexuális titkolja, vagy saját magának sem ismeri be 

szexuális irányultságát. Továbbá arra keresem a választ, hogy a homoszexualitás felvállalása, és az 

önelfogadás során fellépő krízis hozzájárul-e bármilyen függőség kialakulásához. Hipotézisem 

szerint a homoszexuálisok önelfogadása és homoszexualitásuk felvállalása olyan krízisállapot, 

amelyhez ha az egyén nem kap külső segítséget, vagy személyiségbeli hiányosságai miatt nem tudja 

a helyzetet helyesen kezelni vagy megoldani, akkor ez a krízisállapot megteremtheti a függőség 

kialakulásának tényezőit. Egy általam készített kérdőívvel vizsgáltam a homoszexualitás és 

függőség lehetséges kapcsolatait, melyben 45 férfi és 13 nő vett részt. 9 válaszadóval személyes 

interjút is végeztem. Kutatásom remélhetőleg rávilágít arra, hogy valóban van kapcsolat a 

homoszexualitás felvállalása és a függőség kialakulása között, azonban nem kell törvényszerűnek 

lennie, hogy a homoszexualitás nehézségei függőséghez vezessek, mert a függőség a megfelelő 

segítséggel elkerülhető ebben az esetben. 
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Vallási attitűdök a posztmodern korban. A média "újravarázsoló" hatása 

 

Sokszor találkozunk azzal a kijelentéssel, hogy Európában az egyház válságban van. A 

társadalomtudósok a kontinens elvallástalanodását a különféle szekularizációs elméletekkel 

magyarázták. A későbbiekben egyre inkább elfogadottabbá vált az a nézet, hogy nem 

elvallástalanodásról, hanem individualizációról kell beszélni. Nem a vallás tűnt el az emberek 

életéből, hanem a vallásosság módja alakult át. Az információs társadalom korában ezt az 

átalakulást a globalizáció és a különféle tömegmédiumok is elősegítik. Az effajta új vallásosság 

követőit gyakran illetik a „maga módján vallásos” kifejezéssel. 

A dolgozat célja, hogy átfogó képet adjon a modern és posztmodern kor jellegzetességeiről, 

amelyek tükrében érthetőbbé válnak a kor emberének vallási attitűdjei. A modernitásban a 

hagyományos világkép helyét a tudományos világkép vette át, Max Weber-i kifejezéssel élve: 

megtörtént a világ „varázstalanítása”. Az 1960-as években igény formálódott a moderntől való 

elhatárolódásra, így annak tagadásaként kialakult a posztmodern társadalom és gondolkodásmód. A 

posztmodern jelszava – „anything goes” – találóan fejezi ki a kor szellemiségét, amelyet a 

legkülönbözőbb nézetek, tudásformák és életmódok egyidejű létezése jellemez. A posztmodern 

valójában nem egy új korszak, inkább egy új, pluralista látásmód. Ez a pluralizmus a vallásosság 

terén is megfigyelhető. 

A kultúra, és azon belül a vallás mediatizáltsága egyre jelentősebb. Egyre több vallási-spirituális 

témájú kiadvány, internetes oldal vagy televíziós tartalom közül választhatnak az érdeklődők. A 

mediatizáció elősegíti a spirituális és világnézeti keresés individualizált formáinak felerősödését, 

valamint az intézményes vallástól való elfordulást. A médiafogyasztó pedig a spiritualitás iránti 

vágyával tovább inspirálja a médiát, hogy az újabb árucikkeket termeljen a médiapiacon. A média 

tehát kiemelt szerepet játszik a társadalom „újravarázsolásában”. 

Az elméleti ismeretanyag kiegészítéseként a dolgozatban egy mikrokutatás is helyet kapott. A 

kérdőíves felmérés célja az volt, hogy egy kisebb, nem reprezentatív mintán feltérképezze ismerősi 

körünk viszonyulását a média vallási tartalmaihoz, valamint felmérje azok vallásosságra gyakorolt 

hatását. 

A témával kapcsolatban sok a megválaszolatlan kérdés, így a média és a vallásosság kérdésköre 

további kutatásra érdemes. 
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Lét és unalom 

 

Az unalom egy olyan alaphangulat, melynek filozófiai vizsgálatát fontosnak tartom. Már csak azért 

is, mert az unalom számos olyan kérdést fölvet létezésünkkel kapcsolatban, melyen érdemes 

elgondolkodni. 

Az unalom szoros viszonyban áll időfelfogásunkkal, vágyainkkal, a magányosság érzésével, a 

szorongással és a végességgel. Minden boldogságkeresésünk valójában az unalom elleni küzdelem. 

Sőt, minden cselekedetünk mozgatórugója az unalom. Dolgozatomban igyekszem alátámasztani 

saját unalommal kapcsolatos intuícióimat, figyelembe véve és megvizsgálva az unalom korábbi 

filozófiai hagyományát is, így Pascal, Schopenhauer, Kierkegaard, vagy Heidegger gondolatait. 

Emellett számomra fontos irodalmi művekkel világítom meg az unalom egyes megnyilvánulási 

formáit. 
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Az ERASMUS csereprogram hatásai az identitás alakulására 

 

Évente mintegy 230 000 hallgató tanul külföldön legalább egy szemesztert az Erasmus mobilitási 

program keretein belül, s ez a szám folyamatosan növekszik. Egyesek „Erasmus-generációként” 

emlegetik őket és az európai integráció erősítését várják tőlük, mások a kulturális turizmus 

nagyköveteiként utalnak rájuk. Jelen kutatás Magyarországon elsőként az európai és nemzeti 

identitás intenzitását és érzelmi töltetét vizsgálja az Erasmus-csereprogramban részt vevő és nem 

mobil magyar egyetemi hallgatók körében. Három hipotézist teszteltünk: „az Erasmus programon 

részt vevő hallgatók inkább érzik magukat európainak, mint otthon maradó társaik”, „az Erasmus 

programon részt vevő hallgatók erősebb nemzeti identitással rendelkeznek, mint az otthon maradó 

hallgatók” és „azon személyeknek lesz legmagasabb az európai identitása, akik eleve pozitív 

attitűddel rendelkeztek Európa irányába és részt vettek az Erasmus-programban”. A kérdőívet 

online töltötték ki résztvevőink, mely módszertanilag két részből állt: az első részben kérdőíves 

módszereket alkalmaztunk, a második részben pedig különféle hívószavakra (Európa, magyarság, 

stb...) kellet szabadon asszociálniuk a vizsgálati személyeknek, megmagyarázniuk, majd értékelniük 

választásukat. Az első rész nem hozott a hipotéziseket igazoló szignifikáns eredményeket. A 

második – szabad asszociációs részben – azonban a „sokszínűséget” pozitív értelemben 

hangsúlyozó asszociációkat, és a „lehetőségeket” kiemelő gondolattársításokat csak az Erasmus-

programban résztvevők adtak (Európára, EU-ra és az európaiakra reagálva). A kutatásból levont 

következtetéseket és az esetleges korlátokat a diszkusszió tárgyalja. 

  



 

 

FOSTER HANNAH DAISY 

Néprajz 

MA, 11. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kuti Klára 

muzeológus,  Kuny Domokos Múzeum, Tata 

 

 

Látogató és ki-állított objektum: pillantás és érintés a jelentéstulajdonításban 

(Múzeumelméleti vázlat) 

 

Dolgozatomban múzeumi látogató és ki-állított objektum kapcsolatteremtését vizsgálom a 

tapintásban: szükséges-e, hasznos-e és lehetséges-e az érintés a múzeumi jelentésadásban? 

Bemutatom, hogy milyen szerepe van a tapintásnak múzeumtörténeti, múzeumelméleti és 

gyakorlati keretek között, és ez hogyan vezet az igaziság illúziójának fogalmához. Ezzel a 

fogalommal és a mögötte rejtőző gyakorlattal támasztom alá, hogy a látogatói és kurátori igények 

összeérnek; hogy a múzeumban a kiállított tárgyak megértéséhez a tapintás elengedhetetlen 

fontosságú megismerési mód; ezzel indoklom a múzeumi érintés szükségszerűségét, és ugyanakkor 

ezzel támasztom alá tiltását is. Hogy ezt az ambivalenciát kiküszöböljem, dolgozatom végén 

megnevezek négy lehetőséget, amelyek kielégíthetik a látogatók érintésre való igényét, táplálják a 

múzeum igaziság illúzióját, és műtárgyvédelmi szempontból is elfogadhatóak. A témát az eddigi – 

mind empirikus, mind szakirodalmi – adatgyűjtésem alatt megismert elméletek és gyakorlatok 

keresztmetszetében mutatom be. Írásomat úgy állítottam össze, hogy az olvasót végigvezetem a 

múzeumelméleti tézisektől és alapfogalmaktól, illetve saját kutatásaim alapjától – a tárgy és ember 

kapcsolatától – kezdve egészen a tapintás általi jelentéstulajdonítás tárgy- és látogatóbarát 

gyakorlati megvalósíthatóságáig. Az volt a célom ennek a dolgozatnak a megírásával, hogy 

rávilágítsak a történelem során változó múzeumi diskurzusok mai múzeumi gyakorlatra tett 

hatására, és bebizonyítsam, hogy a kortárs muzeológia újító gyakorlatait a korábbi elméletek 

öröksége nem hátráltatja, hanem éppen segíti. 

  



 

 

FÖLDESI JUDIT 

Szociológia 

BA, 3. félév 

Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr.Török Emőke 

egyetemi adjunktus, KRE BTK 

 

 

„Felnőttünk a könyvvel” Az olvasási szokások kialakulásáról 

 

Dolgozatom az olvasási szokások kialakulását tárgyalja. Különös hangsúlyt fektettem a gyermekkor 

és a szülők befolyásának jelentőségére az olvasóvá válásban. Igyekeztem ismertetni a 

hagyományos, papíralapú könyvekkel kapcsolatos, eddigi kutatások eredményeit. Kitértem az 

olvasás egyre csökkenő tendenciáira, az olvasóvá nevelés és a kötelező olvasmányok témájára, 

továbbá az olvasásra, mint szabadidős tevékenységre. Kutatásomat egy kérdőíves vizsgálatra 

alapoztam, amelyet fókuszcsoportos interjúkkal egészítettem ki. 

  



 

 

FÖLDESI-NAGY ANITA 

Politológia 

BA, 5. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. Szabó Andrea 

adjunktus, ELTE ÁJK 

 

 

Az Y és a Z generáció Magyarországon 

 

Dolgozatomban a magyar társadalom fiatal tagjaival, az Y és a Z generációval, annak 

elkülönülésével, meghatározó társadalmi és politikai jegyeivel, továbbá az általánosan jellemző 

apolitikus attitűd kérdésével foglalkoztam. Azért választottam ezt a témát, mert szerintem nem csak 

hogy érdekes, de igen aktuális is a generációs feszültségek kérdése a modern társadalmakban. 

Magyarország, mint posztszocialista ország, egyediségét adja az idősebb generációk igen eltérő 

szocializációs mintája és a diktatúra máig is meghatározó szelleme. 

A dolgozatban három hipotézist vettettem fel. Az első hipotézis, hogy az Y és a Z generáció 

elválasztható egymástól és mögöttük sajátos generáció képző erők állnak. A második hipotézis, 

hogy a fiatal generációk körében az apolitikus attitűd ellenére jelen van egy olyan szelete a 

csoportnak, ami politikai generációt alkot. Ezt a szakirodalom alapján „Critical Mass” és 

„kuruc.info” nemzedéknek nevezem. Az ehhez kapcsolódó alhipotézis pedig az, hogy maga a 

fennálló apolitikus attitűd a szocialista rendszer öröksége és a demokratikus nevelés 

hiányosságainak a következménye. 

A dolgozat megalapozásaként a generációs irodalom legmeghatározóbb alakjának, Karl 

Mannheimnek nemzedékekről szóló elméletét, majd a kortárs irodalom két legjelentősebb amerikai 

társadalomtudósának, William Strauss-nak és Neil Howe-nak generációs elméletét írtam le. A 

magyar szakirodalomból pedig Körösényi András és Stumpf István elméletét mutattam be 

részletesebben. 

Az elméleti részt követően a hipotézisek alátámasztására több, a témához kapcsolódó kutatást (pl.: 

Ifjúság2004, Ifjúság2008, Magyar Ifjúság 2012) és tanulmányt, tanulmánykötetet (pl.: Arctalan (?) 

nemzedék) dolgoztam fel. A dolgozat lezárásaként pedig egy kis létszámú (50 fős), saját magam 

által végzett kérdőíves kutatást mutattam be, ahol empirikus módon is megpróbáltam alátámasztani 

a megtett állításokat. 

Én úgy érzem, mind a három feltett hipotézis igazolható. A jövőben is szeretném folytatni ebbe az 

irányba tett kutatásomat, kihegyezve a politikai generációk létére és arra, hogy mennyiben 

magyarázható a fiatal társadalom karaktere, a demokratikus nevelés hiányossága a szocialista 

rendszer hagyatékaként. 

  



 

 

FŐZŐ ZSOLT 

Nemzetközi gazdaságtan és gazdálkodás 

MSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Nagy Sándor Gyula 

docens (BCE - Világgazdasági Tanszék), BCE KTK 

 

 

Az EU kohéziós politikájának intézményi változásai 2014-2020 között 

 

Dolgozatomban az Európai Unió kohéziós politikájának az új költségvetési ciklus alkalmával 

bekövetkezett változásait elemeztem. A kohéziós politika mind közösségi, mind magyar tekintetben 

kiemelt figyelmet érdemel: az Uniós költségvetés egyik legnagyobb kiadási tétele, melyből a 

tagállami részesedésünk az állami fejlesztési kiadások meghatározó hányadát adták a  legutóbbi 

ciklus során, Magyarországon. Az Európai Unióban a kohéziós politika eszközrendszere hivatott a 

tagállamok közötti fejlettségi különbségeket ellensúlyozni, a kevésbé fejlett tagállamok a 

felzárkózását elősegíteni és gyorsítani, a versenyképességi különbségekből fakadó feszültségeket 

csökkenteni. 

Ennek a kohéziós politikának nagyban különbözik a szabály és intézményrendszere a 2007-2013 és 

a 2014-2020 költségvetési ciklusok között. Dolgozatomban ezeket különbségéket mutatom be és 

elemzem a fellelhető jogszabálytervezetek alapján. A változások bemutatása mellett dolgozatom fő 

célja a változás irányának értékelése: mit jelent az új szabályrendszer az Uniós szakpolitikai 

fejlődés szempontjából? Ehhez a többszintű kormányzás és az újra-nemzetiesítés vitájának 

integrációelméleti koncepcióját hívom segítségül.  Hipotézisem szerint olyan új megkötések és 

eszközök jelennek meg a szabályozás tervezetében, melyek inkább a többszintű kormányzás 

koncepciójának feleltethetőek meg, ezzel tehát az Európai Bizottsági és közösségi elképzeléseket 

erősítenék meg a jövőbeli szabályozásban, a nemzetállami elképzeléseket háttérbe szorítva. 

A dolgozatban először felvázolom a többszintű kormányzás és az újra-nemzetiesítés vitájának 

elméleti keretrendszerét, majd a szakirodalomban megismert gyakorlatokhoz híven bemutatom a 

friss jogszabálytervezetek jelentette változásokat a programalkotás és allokáció területein. A 

dolgozat lezárásaként összegzem és értékelem az általam talált változásokat: a tervezett szabályozás 

több tekintetben is egy erős reformjavaslat, melyben a Bizottsági elképzelések a programalkotás 

területén erősen érvényesülnek, míg a tagállami érdekérvényesítés sikerei leginkább az allokáció 

kapcsán érhetőek tetten. Az új kohéziós politikai keretrendszer változásai tehát, a 2014 elején 

fellelhető jogszabálytervezetek alapján, továbbra is a többszintű kormányzás koncepciója felé való 

elmozdulást mutatják, mellyel a kohéziós politikai fejlődésének és alakulásának iránya nem 

változik. 

  



 

 

GÁL BERNADETT 

Nemzetközi tanulmányok 

BA, 6. félév 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Dobó Marianna 

adjunktus, EKF GTK 

 

 

Magyarország KFI tevékenysége és lehetőségei. ( Az innovációs rendszer szereplői közötti 

interakciók a régiós különbségek tükrében) 

 

A kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység az emberek mindennapjait – közvetett vagy 

közvetlen módon – alakítják. Napjaink vezető hatalmai jelentős összegeket fordítanak kutatás-

fejlesztésre és innovációra, melyek mérőszámaival kifejezhető egy nemzetgazdaság fejlettsége is. A 

dolgozatomban a magyarországi KFI tevékenység szereplői közötti kapcsolatokat vizsgálom, 

különös tekintettel a fennálló struktúrák és hálózatok szemléltetésével, továbbá a regionális 

különbségek mérséklésére irányuló főbb kezdeményezések bemutatásával. Kutatásom célja a 

jelenlegi állapotok feltérképezése és hiányosságaira való mutatás a rendelkezésre álló adatok 

segítségével. Magyarországon az elmúlt években jelentős mértékben előtérbe került a KFI 

fontossága. A piacgazdaságba való élénk bekapcsolódás, elsősorban a gazdasági szektor 

átalakulását eredményezte, ami hazánkban nehézkesen ment végbe. Ennek hatásai máig érezhetőek, 

mely során a gazdasági szereplők többnyire önálló úton indultak el a KFI folyamataiban. 

Hazánkban annak ellenére, hogy az innovációs rendszer alapjait sikerült letenni és a szereplők 

közötti együttműködések ösztönzése is megtörtént, mégsem alakultak ki azok a folyamatok, melyek 

a feltételrendszer elvárásai szerint egy jól működő fejlődési szintet képviselnének. Ennek okai 

számos tényező együttes hatásában keresendő, mint a földrajzi és térszerkezeti különbségek, 

történelmi okok, ágazati sajátosságok, stratégiai elemek, versenyképesség vagy az 

intézményrendszerekből fakadó strukturális különbségek. Kutatásom során arra a következtetésre 

jutottam, hogy habár Magyarország adottságai jók, s jelentős potenciál birtokában van, hogy az 

élvonalba kerüljön, ahhoz egy hosszú és fáradalmas utat kell megjárjon. 

  



 

 

GÁLL ERIKA 

Nemzetközi kapcsolatok és európai 

tanulmányok 

BA, 2. félév 

Sapientia EMTE Kolozsvár 

Természettudományi és Művészeti Kar 

KESZEG JENŐ 

Nemzetközi kapcsolatok és európai 

tanulmányok 

BA, 2. félév 

Sapientia EMTE Kolozsvár 

Természettudományi és Művészeti Kar 

Témavezető: 

dr. Toró Tibor 

egyetemi tanársegéd, EMTE TMK 

 

 

A tanügyi rendszer működésének vizsgálata a magyar nyelv és irodalom oktatás tükrében 

 

A tanulmány a 2013–2014-es tanévben a Sapientia EMTE Jogtudományi és Európai Tanulmányok 

Tanszékének tutoriális programja keretében végzett kutatás eredménye. Kutatásunk során a román 

tanügyi rendszer működésének, oktatáspolitikájának és belső intézményi folyamatainak 

feltérképezésére tettünk kísérletet a magyar nyelv és irodalomoktatás vonatkozásában. 

A román oktatáspolitika a tanügyi rendszert, és ezen belül az anyanyelvi magyar nyelv- és 

irodalomoktatást tartalmi szempontból a tanterv és az országos vizsgák által szabályozza. Az 

említett dokumentumok mellett az anyanyelvi oktatásban kiemelkedő szerepet játszanak a magyar 

nyelv és irodalomtankönyvek, melyek a tanterv gyakorlatba ültetésének eszközei a tanulási-tanítási 

folyamatban. A tanulmány célja tehát feltárni azokat a döntéshozatali mechanizmusokat, melyek az 

említett dokumentumok létrejövésében játszanak szerepet. Kutatásunk során a vonatkozó 

jogszabályokat elemeztük és feltártuk a jogi normák és gyakorlati működés közötti eltéréseket, 

valamint az azokból fakadó problémákat. 

Kulcsszavak: oktatáspolitika, magyar nyelv és irodalomoktatás, tanterv, vizsgarendszer, tankönyv, 

jogi normák, szakmai szempont, önkéntes munkavégzés 

  



 

 

GAZDA EMESE 

Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám 

Intézet 

BA, 6. félév 

Babeș - Bolyai Tudományegyetem 

Politika-, Közigazgatás- és 

Kommunikációtudományi Kar 

KOLUMBÁN ANTAL 

Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám 

Intézet 

BA, 6. félév 

Babeș - Bolyai Tudományegyetem 

Politika-, Közigazgatás- és 

Kommunikációtudományi Kar 

Témavezetők: 

dr. Keszeg Anna 

egyetemi adjunktus, BBTE 

dr. Vincze Hanna Orsolya 

egyetemi docens, BBTE 

 

 

„Szeretek Facezni” – egy Facebook-oldal működése 

 

A web 2.0 megjelenésével a közösségi oldalak hatalmas teret hódítottak meg az interneten, 

Romániában és a környező országokban azonban még mindig a Facebook az egyetlen közösségi 

oldal, amelyet tömegek használnak. Ezt a marketingesek is észrevették, egyre többen használják a 

Facebookot marketingcélokra. Az oldalak szerkesztésével foglalkozóknak ugyanolyan jól kell 

tartalmakat szerkeszteni bármilyen célcsoportnak. Mi egy olyan célcsoportot választottunk, 

amelynek a fogyasztási és szórakozási szokásait nem ismerjük. Elsődleges célunk egy olyan oldalt 

kiépíteni, amely rengeteg rajongót – és ezzel együtt lájkot – tud gyűjteni, közben pedig rájönni, 

hogy az általunk meghatározott célcsoport tagjai milyen tartalmakat fogyasztanak leginkább, és 

milyeneket lájkolnak, osztanak meg szívesen. A tartalmakat kategorizáltuk, kódokkal láttuk el. 

Dolgozatunk két nagyobb egységgel foglalkozik: a tartalmak kiválasztásával és azok 

promoválásával. 

  



 

 

GAZDAG RENÁTA 

Szabad bölcsészet 

BA, 5. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Faluhelyi Krisztián 

egyetemi tanársegéd, PTE BTK 

 

 

"Azt akarom, hogy ez a világ egy kicsit jobb legyen" -- Megváltó-alakok Lars von Trier 

filmjeiben 

 

A filmművészet megjelenése óta ez a művészeti ág is gyakran dolgoz fel bibliai történeteket. Ez 

többféle módon történhet. Az egyik leggyakoribb bibliai utalás a Krisztus-alakok ábrázolása. 

Gyakran előfordulnak a filmtörténet során női Krisztusok is, akiknek megjelenése szinte mindig 

problémás. A dán rendező, Lars von Trier filmjeiben is gyakran tűnnek fel női Krisztusok. A 

második, „Aranyszív-trilógiájában” és a Dogville-ben is krisztusi főszereplőről beszélhetünk. Ezek 

a krisztusi alakok különböznek egymástól. Mindegyikük más helyzetben van, mind más célért küzd, 

más teszi őket megváltóvá. Ami közös bennük, hogy mindegyikük egy célért, egy emberért vagy 

egy közösségért küzd, és azért áldozza fel magát. Dolgozatomban ezekre a különbségekre és 

hasonlóságokra szeretnék rávilágítani, hogy a különböző filmekben miként jelenik meg a megváltó 

alak. 

  



 

 

GEDEON TAMÁS MIKLÓS 

Szociális munka 

BA, 7. félév 

Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Szekeres Melinda 

nyugalmazott egyetemi docens, DE BTK 

 

 

Generációs konfliktusok a digitalizáció tükrében 

 

Kulcsszavak: fiatalok, felnőttek, generáció, konfliktus, szabadidő, digitalizáció, digitális 

forradalom, internet, A kutatásom témáját a digitalizáció hatására felmerülő generációs konfliktusok 

adják. Az ifjúságkutatásban, amely az utóbbi évtizedben jobban előtérbe került egy kevésbé kutatott 

témát képeznek az összeütközések vizsgálata. Célcsoportomat a középiskolások, ezen belül pedig a 

16-18 éves fiatalok alkotják. Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy melyek azok 

az okok, amelyek a családon belüli összeütközéseket indukálják. Feltevésem szerint a digitális világ 

megjelenésével olyan konfliktusforrások jelentek meg a családok életében, amelyek eddig nem 

voltak jelen. Az új eszközök előtérbe kerülésével megváltozott a családi életmód és ezáltal a 

mindennapi rutin is. Továbbá hipotézisem szerint ez sokkal nagyobb mértékben valósul meg egy 

kisvárosban élő fiatal és családján belül, mint egy megyeszékhely területén lakó esetében. Korábbi 

empirikus kutatások is azt mutatják, hogy a legfiatalabb korosztály kommunikációs státusza a 

legmagasabb, és körükben a legmagasabb a legújabb technikai eszközökkel rendelkezők aránya. Az 

erős digitális hatások következményeként a valóságos társadalmi lét mellett kialakult a „közösségi 

lét”, ahol az emberek igaz kapcsolatot tartanak egymással, de mégis egymástól elkülönülten élnek. 

Dolgozatomban megvizsgálom, hogy mekkora a konfliktusos fiatalok aránya, mik a fő indokok, 

milyen mértékű digitális eszközhasználat jellemző náluk. Ezen túl elemzem, hogy mennyire követi 

fiatal és felnőtt a változó digitális világot és van-e különbség megyeszékhelyen és falun élő család 

között. Végezetül pedig egy esetleges diagnózist állítok fel. 
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Az Európai Unió kulturális politikai prioritásainak hozzájárulása a magyar kulturális 

stratégiához 

 

Az Európai Uniót említve legtöbbször integrációs folyamatok, egységes piaci törekvések, politikai 

és gazdasági folyamatok jutnak eszünkbe, de nem lehet elfelejteni, hogy az Unió egyik legnagyobb 

erejét a kulturális sokszínűségéből meríti. Ma a kultúra – beszéljünk európai identitásról vagy 

nemzeti kultúrákról – egyik meghatározó tényezője a gazdasági folyamatoknak. Olyan 

kultúrafinanszírozásra van szükség, amely a nemzeti és a regionális sokszínűség tiszteletben tartása 

mellett kialakítja a kulturális örökségen alapuló közös identitást. 

Kutatásom célkitűzése megvizsgálni, hogyan kapcsolódnak a magyar kultúra törekvései az Európai 

Unió kulturális sokszínűségéhez. Aktualitása, hogy a Kultúra 2007–2013 támogatási keretprogram 

tavaly ért véget, és idén elfogadásra került a Kreatív Európa 2014–2020 

programtervezet. Megvizsgálva a Kultúra 2007–2013 keretprogram eredményeit szeretném 

áttekinteni, hogy Magyarország mennyit tudott profitálni az Európai Unió hozzájárulásából, és az 

ország kulturális állapotát feltérképezve levonni a következtetéseket, hogy mennyire képes a 

kulturális stratégiánk az Unió egységéhez kapcsolódni. 

Az új keretprogram egyik prioritása a kulturális és kreatív szektorok – Európa egyik 

legdinamikusabb ágazatának – versenyképességének növelése. Munkám egyik kiemelt célja 

rámutatni, hogy az új uniós elgondolások fényében Magyarországnak is szükséges a kultúra és 

kreatív szektorok kiemelésének kezelése a gazdasági folyamatok fellendülése érdekében.  

A Külügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai egy-egy interjú 

alkalmával több oldalról is bemutatták a kulturális stratégia kérdéseit. A Kultúrpont Iroda által 

ismertetett adatok és pályáztatási tapasztalatok, a Nemzeti Kulturális Alap segítségéről szóló 

információk az EU-önrészes pályázatok szemléltetésében és az Állami Számvevőszék által 

közzétett statisztikai kimutatások hozzájárultak, hogy valós képet tudjak felvázolni Magyarország 

kulturális helyzetről. 

Dolgozatom eredményének tekintem azt is, hogy összegezve az elmúlt keretprogram törekvéseit és 

eredményeit, megpróbáltam megfogalmazni a következő hét év kihívásait. A beszélgetések, 

kimutatások és vizsgálatok során körvonalazódott számomra, hogy az innováció és 

versenyképesség növelésének egyik módja egy kultúraalapú gazdaságfejlesztés kiépítése, amelynek 

nélkülözhetetlen eszköze az Európai Unió kultúrafinanszírozási támogatásai. 
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Kopt keresztények a katonai Egyiptomban 

 

Egyiptom modernkori történetének vizsgálatakor – bár többen hajlamosak rá – nem lehet 

megfeledkezni Egyiptom legjelentősebb vallási-etnikai kisebbségéről, a kopt keresztényekről. A 

koptok úgy tekintenek magukra, mint az ősi Egyiptom örökségének hordozóira: bár mára már 

kisebbségbe szorultak a 7. században a térségbe érkező arabokkal szemben, azok érkezése előtt a 

Nílus-völgy meghatározó népcsoportja voltak. A kopt közösség esetében kihívást jelent, hogy a 

vallási és etnikai identitás között vékony a határvonal: a koptok neve – a legelterjedtebb felfogás 

szerint – az arabok által a nem-muszlim egyiptomiakra alkalmazott kifejezés elkopásából született. 

A dolgozat – egy rövid történeti bevezetőt követően – az egyiptomi kopt keresztények helyzetét, s 

az egyiptomi vezetés és a kopt közösség viszonyát vizsgálja a Szabad Tisztek puccsát követően 

sorra hatalomra jutó katonai rezsimek időszaka alatt: a feszült nasszeri viszonytól kezdve, Szadat 

egyre ellenségesebbé váló politikáján át, egészen Mubarak viszonylag mérsékelt álláspontjáig. 

Külön figyelmet kap III. Senuda pátriárka személye, aki egészen az „arab tavaszig” végigkísérte az 

egyiptomi eseményeket. Végeredményben megállapítható, hogy a kopt közösség az egyiptomi nép 

befolyásos részéből ezen időszak során fokozatosan tényleges, atrocitásoktól sújtott vallási 

kisebbséggé vált. 
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A béranyaság problematikája Magyarországon és külföldön 

 

Manapság már aligha kapjuk fel a fejünket, ha azt halljuk, hogy valamelyik ismert hírességnek 

béranya segítségével született gyermeke, vagy, ha azt olvassuk az újságban, hogy egy 

homoszexuális pár egy harmadik személy segítségével vált szülővé. Megszokottá, mondhatni 

természetessé vált. Azonban nem csak az átlagember siklik át ezen a kissé talán kényelmetlen 

témán, hanem a szakemberek is – a nőgyógyászok, a jogászok, a gyermekvédelmi, gyermekjóléti 

ellátásban dolgozó szakemberek, a politikusok is. Pályamunkám kutatási célja volt megvizsgálni 

egyes országok béranyaságra vonatkozó szabályozását, bemutatni az 1997-es törvénytervezetet, 

amely szabályozta volna a dajkaanyaság kérdését, az egyház álláspontját, illetve az érveket – 

ellenérveket a béranyasággal kapcsolatban. Továbbá felmérni a laikus személyek és a kérdésben 

érintett szakemberek (pl. védőnők, szociális szakemberek) ismereteit mind a meddőséggel, mind a 

béranyasággal kapcsolatban. Kutatási módszerem a kérdőívezés volt, ami két külön részből állt: a 

kérdésben érintett szakemberek számára, illetve a „laikus” személyek számára is készítettem egy 

kérdőívet, előbbiek papír alapon, utóbbiak a világhálón tölthették ki. Kérdőívemben elsősorban 

állítások voltak, amelyeket Likert-skálán kellett értékelni, illetve voltak kifejtős kérdések is. 

Ugyanazokat a kérdéseket kapták mind a laikus személyek, mind a szakemberek. Kutatásom 

bemutatása során elsősorban a két csoport válaszainak hasonlóságaira és különbségeire 

támaszkodom. Pályamunkám végén pedig arra térek ki, hogy a megszerzett ismeretek alapján 

megvalósítható lenne-e a béranyaság intézménye Magyarországon, és ha igen, milyen feltételekkel, 

illetve, hogy milyen a megkérdezettek viszonya a béranyasághoz, mi a véleményük róla. 
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Kísérő nélküli kiskorú migránsok - A közép-amerikai gyermekmigráció 

 

A nemzetközi migráció összetettségénél és kiterjedtségénél fogva a XXI. század egyik legnagyobb 

globális kihívásává vált. A migráció folyamatában a kísérő nélküli kiskorúak száma az elmúlt 

néhány évben megnőtt, ez új politikák, cselekvési tervek meghatározását sürgeti nemzeti, regionális 

és globális szinten is, hiszen a gyermekek a migránsok legsérülékenyebb csoportját alkotják. 

Dolgozatomban a migráció főbb típusainak áttekintése után bemutatom a közép-amerikai kísérő 

nélküli kiskorúak vándorlásának indítékait, útvonalát, majd megvizsgálom a nemzetközi jog 

gyermekek védelmére vonatkozó dokumentumait, valamint áttekintem az érintett országok 

kormányzati és nem kormányzati szereplőinek kiskorúakat érintő programjait, akcióterveit. 
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A történeti tapasztalat és az emlékezet Walter Benjaminnál 

 

A Benjamin-recepcióban meg szokás különböztetni Benjamin gondolkodásának két szakaszát: egy 

korai („platonikus”) és egy kései („érett” vagy „marxista”) időszakot. Az elmozdulást 

szimbolikusan az 1928-as év jelentené, mikor megjelent a Szomorújáték-könyv és az Egyirányú 

utca is. Természetesen stiláris és így persze szemléleti határszerepe ennek az évnek nehezen 

megkérdőjelezhető, mégis úgy gondolom, vannak olyan, az egész életművet egybefogó kérdések, 

amelyek Benjamin „fordulatának” az életművön belüli jelentőségét legalábbis relativizálják. 

Mindenekelőtt ilyen témát, mintegy Benjamin filozófiájának arkhimédészi pontját jelenti a 

történelem. Mikor dolgozatomban ennek körüljárására vállalkozom, akkor voltaképpen kettős célt 

tűzök magam elé. Egyfelől a dolgozat Benjamin-értésen belüli célja, hogy a recepció bizonyos 

kérdéseit (így például a marxi-hagyomány jelentőségét illetőt) más megvilágításba tudja helyezni, 

az életmű belső szerveződésének mintázatát fel tudja mutatni. Másfelől azonban emellett a – ha 

tetszik, etimológiai értelemben véve ezoterikus – cél mellett van a dolgozatnak egy exoterikus 

törekvése is: Benjaminnak a történelemről szóló gondolkodását egy olyan koherens filozófiaként 

szeretné bemutatni, amely aktualitását és érvényességét a mai napig megőrizte. Hogy ezt igazolni 

tudjam, a dolgozat első két fejezetében Benjamin történelemfilozófiájának általános kereteit, és 

annak ismeretelméleti alapját mutatom be, különös tekintettel arra, milyen megfontolások mentén, 

és hogyan helyezkedett szembe Benjamin az általa ismert történelemfilozófiai tradíciókkal. A 

dolgozat következő két fejezetében azzal foglalkozom, hogyan gondolkodott Benjamin saját 

korának, a modernitásnak a történelmi helyzetéről, miért tartotta a tapasztalati szegénységet a kor 

legfontosabb válságjelenségének. Majd, a tanulmány zárásaként Benjaminnak arra vonatkozó 

javaslatát mutatom be, hogyan tehető mégis élővé a kulturális hagyomány, hogyan fékezhető meg a 

tapasztalás további elszegényedése. 
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A vallásosság életkori aspektusai 

 

Dolgozatunkban a vallásosság és az életkor kapcsolatát vizsgáljuk, a különböző vallási 

viselkedések, magatartásformák, hitvilágok tükrében. Az első oldalakon rövid áttekintést adunk 

arról, hogy miként alakult a vallásosság, és az egyházak helyzete hazánkban a huszadik század 

közepe óta. Az ezt követő leírásban az általunk felhasznált kutatást mutatjuk be. A kérdőíves 

felmérést a Károli Református Egyetem kutatócsoportja végezte 2014 nyarán, közel 1500 válaszadó 

részvételével. 

Elemzésünk során a következő kutatási kérdésekre keressük a választ: „Van-e eltérés a különböző 

korcsoportok vallási magatartásának tekintetében?”, és „A hitvilág különböző dimenzióit vizsgálva 

milyen életkori tendenciák figyelhetők meg?”. Ezután a következő hipotéziseket fogalmazzuk meg. 

Először is, hogy az életkor és a vallásosság mértéke között szignifikáns összefüggés található. 

Másodjára feltételezzük, hogy már nem egyértelmű, hogy az idősebb generációk a 

legvallásosabbak, és a legfiatalabbak állnak legtávolabb a vallásosságtól. Végül azt vizsgáljuk, hogy 

a különféle hitéleti tételek esetén más arányban fordulnak-e elő a fiatalabb és idősebb korúak. Az 

elemzést az alapváltozók leíró statisztikáival kezdjük, így megvizsgáljuk a templomba járás, a 

Biblia-olvasás és az imádkozás gyakoriságát, a kérdezettek felekezeti hovatartozását és önmaguk 

által meghatározott vallásosságukat, valamint a vallás fontosságát a mindennapi életükben. Minden 

változót két életkori csoportosítás mentén elemzünk: generációk szerint (Veteránok, Baby boom-

generáció, X, Y és Z generáció), illetve tízévenkénti csoportosításban (18-70 év feletti). A 

kereszttáblás-elemzések mellett varianciaanalízissel is vizsgáljuk a vallásgyakorlás, vallási 

magatartás átlagértékeit. Végül egy faktorelemzéssel 3 hitvilág-indexet hozunk létre a 16 

hittételből: „Keresztény”, „Ezoterikus” és „Túlvilági életben való hit” hitvilágot. Összességében 

elemzéseinkkel alátámasztottuk, hogy a vallásosság mértéke és az életkor szignifikánsan összefügg. 

Több esetben megállapítottuk, hogy már nem egyértelmű, hogy az idősebb generációk a 

legvallásosabbak, és a legfiatalabbak állnak legtávolabb a vallásosságtól. Ezt a trendet ugyanis több 

esetben is megtörték a 40-49 és 50-59 éves válaszadók. Valamint teljesen eltérő mintákat adnak ki a 

különböző hitvilág kategóriák. 
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A HPV prevencióval kapcsolatos ismeretek felmérése fiatal nők körében 

 

Bevezetés és célkitűzés: A Human Papillomavírus (HPV) világszerte a leggyakoribb szexuális úton 

terjedő kórokozó. A vírus 99,7%-ban fellelhető a méhnyakrákos megbetegedésekben, mely a 

második leggyakoribb halálok a nők körében. Vizsgálatom célja felmérni, hogy a főiskolások, 

milyen ismeretekkel rendelkeznek a HPV elleni védőoltással kapcsolatban, milyen motivációs 

magatartással és attitűddel rendelkeznek a méhnyakrákszűréssel szemben. 

Anyag és módszer: A kvantitatív, keresztmetszeti kutatásom célcsoportja a Pécsi 

Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Szombathelyi Képzési Központjának aktív félévvel 

rendelkező, nappali tagozatos szülésznő, és védőnő hallgatói. A mintaválasztás nem véletlenszerű, 

célirányos szakértői. Elemszám 110 fő. A vizsgálatot 2013 áprilisában kezdtem és 2013 

decemberéig tartott. A saját szerkesztésű kérdőív egyes elemeit Pakai Annamária és Vajda Réka 

kutatásából vettem át. A statisztikai elemzéshez khi-négyzet próbát, F-próbát, t-próbát alkalmaztam, 

melyet SPSS v22-vel számoltam. Az eredményeket p<0,05 mellett tekintettem szignifikánsnak. 

Eredmények: A kellő ismerettel rendelkező hallgatók kedvezőbb hozzáállást tanúsítanak a 

védőoltással (MT=14,2-14,8) (MT=16,0-20,4) (p<0,05) és a szűréssel szemben (MT= 14,2-14,8) 

(MT=21,2-22,9)(p=0,003). A szűréssel szemben álló motivációk befolyásolják az oltáshoz való 

viszonyulást (MT=20,1-21,5) (MT=16,9-19,1)(p<0,05). Vizsgálatomban a hallgatók csupán 31,8%-

ának a tudásszintje megfelelő, ennek ellenére 86,4%-uk szívesen részt venne a témával kapcsolatos 

előadáson. 

Következtetések: Leendő szakemberként hivatásom(hoz tartozik) a nők egészségének a védelme. 

Úgy vélem, hogy a megfelelő tudással való felvértezés pozitívan befolyásolná a nők hozzáállását a 

témával kapcsolatban. Hazai és nemzetközi szakirodalmak is alátámasztják, hogy nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a prevencióra, melyet már gyermekkorban érdemes elkezdeni (Marek et al 

2011, Párduczné et al 2012) 

Kulcsszavak: HPV, méhnyakrák, méhnyakrákszűrés, védőoltás 
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Siketek esélyegyenlősége a közszolgálati médiában. Az „Ég, föld, férfi, nő” című műsor 

hatásának empirikus kutatása 

 

Egy diszkrimináció mentes, jól működő társadalomban szükséges, hogy az állam minden 

körülményt megteremtsen a teljes körű esélyegyenlőséghez. Van egy 2014-én megjelent műsor: 

"Ég, föld, férfi, nő” című úti film. Van két műsorvezető, egy férfi és egy nő. A férfi halló, a nő 

siket. Magyarországon ez az első alkalom, hogy a műsorvezető siket személy legyen, így a műsor 

jelentősége a jövőben nem kevés. A műsor nagy vitát váltott ki a siketek, nagyothallók és hallók 

között. A vélemények megosztották a nézőközönséget és két tábor alakult ki. A tábor egyik feléhez 

azok a – többségében – hallók tartoznak, akiknek a műsor kifejezetten tetszik, örömmel ismerik 

meg a siketek világát és a jelnyelvet, és/vagy fontosnak tartják az esélyegyenlőség kérdését. A 

másik állásponton vannak azok – többségében a siket közösségnek tagjai –, akik elismerik a pozitív 

kezdeményezést, azonban úgy vélik, ezt végeredményben rosszul valósították meg. A jelen 

dolgozat tárgya a műsorral kapcsolatos véleménykülönbségek feltárása, illetve ezek okainak 

kutatása. Elfogadva, hogy a médiának a későbbiekben is elő kell segítenie az esélyegyenlőségi 

törekvéseket és az előítéletek megszűnését, fontos, hogy mindig valós és hiteles információkat 

közvetítsen a hallók felé. Ebből kifolyólag indokolt a műsor lehetséges következményeinek 

feltárása és hatásának ismerete. 
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Honnan jövünk, hová tartunk? 

 

A gyermekvédelemben kijelölt új irányvonal, azaz a gyermekek nevelőszülőknél és nem az állami 

intézményekben való elhelyezése, és a közelmúltban megjelent gyermekotthonokkal kapcsolatos 

hírek jelentős száma miatt esett a választásom a gyermekotthonokban tartós vagy ideiglenes 

ellátásban részesülő 12-18 év közötti fiatalokat vizsgálatára. A megjelent cikkek nagy részében az 

itt elő fiatalok problémáit hangsúlyozták ki, és utána szerettem volna járni, hogy ekkora különbség 

található azon fiatalok életfelfogása és viselkedése között, akik állami gondozásban nevelkednek, és 

akik a családjukban. Ennek alapján a dolgozat kitér a megkérdezettek bűnözői magatartására, 

áldozattá válására, alkohol-, illetve drogfogyasztására. 

Alapul és segítségül szolgált a 2012-es nemzetközi Youprev kutatás (Youth deviance and youth 

violence). Továbbá a dolgozat megírása előtt fél évet töltöttem napi rendszerességgel Budapest 

egyik legnagyobb gyermekotthonában, hogy megismerjem az intézmény működését, és belelássak a 

mindennapjaikba. Módszertani szempontból a Youprev adatbázisát egészítettem ki az általam 

lekérdezett kérdőívekkel, és az eredményeket a terepkutatás alatt szerzett tapasztalataimmal illetve a 

gyermekotthonban dolgozók, és élők személyes véleményével magyaráztam. 

Kiemelkedő különbséget az állami gondozásban, speciálisan a gyermekotthonban élők és a 

családjukban nevelkedő fiatalok között, egy-egy kirívó esetet leszámítva, nem találtam. Ezzel 

ellentétben a szakellátásban dolgozók és résztvevők szerint is gyökeres változásokat igényel a 

jelenlegi rendszer, mint például több típusú gyermekotthon létrehozása. A dolgozat részletesen 

tárgyalja a vizsgált dimenziók eredményeit, ennek magyarázatait, illetve a résztvevők véleményeit.  
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A kommunikáció gyógyító ereje, avagy a görbe vonalról, ami egyenesbe hozhat mindent 

 

Annak ellenére, hogy Magyarországon (is) számos intézkedés születik a túlzott 

gyógyszerfogyasztás visszaszorítására, a gyógyszeripar soha nem látott mértékben virágzik. Ennek 

oka véleményem szerint abban keresendő, hogy nem elég a gyógyszerár-támogatások 

megvonásával kivenni a betegek kezéből a pirulákat, olyan alternatív megoldásokat kell kínálni 

számukra, amely segítségéve egészségészlelésük és közérzetük ugyancsak javulni fog. Ilyen 

módszer lehet a nevetésterápia is, amely jelen dolgozatom középpontjában áll. A nevetést és a 

humort a közvetlen emberi kommunikáció eszközeinek tekintve kommunikációs szempontból 

mutatom be a nevetésterápiát és definiálom a hozzá kapcsolódó fogalmakat. Nem elégszem meg 

azonban a nevetésterápia eszközeinek elméleti ismertetésével, a gyakorlatban is vizsgálom a terápia 

alkalmazását, mégpedig a bohócdoktorok munkásságának megfigyelésével. Dolgozatom fő célja az, 

hogy megvizsgáljam, implementálható-e a hagyományos egészségügyi rendszerbe a nevetésterápia, 

ezen elképzelés pedig legátfogóbban a Patch Adams egészségügyi rendszer koncepciójában érhető 

tetten. Éppen ezért a bohócdoktori vizitek empirikus megfigyelésekor szerzett adatokat vetem össze 

Patch Adams elképzeléseivel és ezen összehasonlítás segítségével következtetek a nevetésterápia 

hagyományos orvos-beteg kapcsolatba való átültetésének előnyeire és nehézségeire. Bár ezen 

elemzés során fény derül azon gátló tényezőkre, amelyek miatt (egyelőre) a Patch Adams-i 

elképzelések nem ültethetők át többek között a hazai egészségügyi rendszerbe, ugyanakkor a 

megfigyeléseim során tapasztalt számos, az emberi kapcsolatokra és a betegek közérzetére 

gyakorolt pozitív hatás miatt tanácsos lenne a nevetésterápiát szélesebb körben is kiterjeszteni és a 

nyugati orvoslás kiegészítőjeként alkalmazni az egészségügyi rendszer és a társadalom 

egészségészlelésének javítása érdekében. 
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Kancellárdemokrácia a magyar és a német alkotmányjogi szabályozásban 

 

A dolgozat célja a kancellárdemokrácia magyar és német alkotmányjogi szabályozásának 

összehasonlítása. Az írás központi tézise, hogy Magyarország hatályos Alaptörvénye és a Német 

Szövetségi Köztársaság alaptörvénye számottevő axiómatikus párhuzamot mutatnak a kormányzati 

berendezkedés szabályozását illetően. 

A dolgozat ötvözi a deskriptív és a komparatív módszertanok elemeit, s nagy hangsúlyt fektet a 

kancellárdemokrácia elemeinek részletes leírására. 

A bevezető rész bemutatja a magyar kormányra vonatkozó törvényi szabályokat, a 

kancellárdemokrácia felépítését és intézményi hátterét, végül a bizalmi kérdések hangsúlyosságát. 

Ezt követően kerül tárgyalásra a magyar kancellárdemokrácia kialakulása és megerősödése: a 

konstruktív bizalmatlansági indítvány bevezetése, a 2006. évi LVII. törvény – amely Müller György 

szavaival élve „nem szégyenlősen erősítette meg a miniszterelnök helyzetét” –, valamint az 

Alaptörvény által eszközölt változásokat. A harmadik fejezet a kancellárdemokrácia 3 fő elvét – 

tárcaelv, kancellárelv és testületi elv – részletezi, majd ezen elvek érvényesülését vizsgálja a 

magyar és a német alkotmányjogban. A dolgozat arra a következtetésre jut, hogy a három elv közül 

a kancellárelv dominál leginkább mindkét állam jogrendjében. Ezen következtetést alátámasztva a 

következő fejezet a kormányfő kiemelt pozícióját mutatja be, s azt kívánja igazolni, hogy „a 

miniszterelnöknek van kormánya, és nem a kormánynak miniszterelnöke”. A kormányalakítás, a 

helyettes kinevezése, a kormányzás irányítása, a rendeletalkotás joga és a bizalmi kérdések 

áttekintése során az értekezés megállapítja a végrehajtói hatalom, azon belül is a kormányfő 

dominanciáját. Ezen dominancia kialakulásához a német kancellária, illetve a hazai Miniszterelnöki 

Hivatal – mára Miniszterelnökség – megerősítése is hozzájárult. Ezen folyamat bemutatására az 

ötödik fejezetben került sor. Az utolsó két fejezet a bizalmi kérdésekkel foglalkozik, bemutatja a 

bizalmi szavazás, illetve a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét. A jogi 

összehasonlítást követően az értekezés három jogesetet vesz górcső alá – Medgyessy Péter 

lemondása, második Gyurcsány-kormány elleni konstruktív bizalmatlansági indítvány, Gerhard 

Schröderrel szembeni bizalmi szavazás. 

Összegzésként a dolgozat kitér főbb eredményeire, következtetéseire, valamint felvázol egy 

általános képet a kancellárdemokrácia magyar és német alkotmányjogi szabályozásának főbb 

elemeiről. 
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Családfa? -- Bioetikai problémák a filmművészetben 

 

A TDK dolgozatom néhány, a kétezres években készült, klónozással kapcsolatos film bioetikai 

problémáira hívja fel a figyelmet, valamint igyekszem azt is megvizsgálni, hogy vajon a vizuális 

reprezentáció mennyire áll közel a különböző tudományos és filozófiai álláspontokhoz, vagy 

mennyire teszi fikcióvá a bioetikai kérdések bemutatását. Dolgozatomban elsősorban három 

fontosabb filmre térek ki, melyek a következőek: Méh (Womb; Fliegauf Benedek; 2010), Ne engedj 

el (Never Let Me Go; Mark Romanek; 2010), valamint A sziget (The Island; Michael Bay; 2005). 

Korábbi dolgozatommal ellentétben, itt nem foglalkozom annyira a filmek szimbolikus 

jelentéstartalmaival, inkább a probléma társadalmi, filozófiai és orvosi megközelítéseire 

összpontosítok, ezzel átfogóbb képet alkotva. Írásomban igyekszem többféle irányból 

megközelíteni a problémát, minél több álláspontot megvizsgálni (beleértve a vallási, tudományos, 

és egyéb megközelítéseket is). A klónozás, mint jelenség több területen is vita tárgyává vált az 

elmúlt évek tudományos diskurzusaiban. Pusztán csak a léte megingathatja a család fogalmáról 

kialakított évezredes képünket, nem is beszélve a szülők, gyermekek és a társadalom kapcsolatáról. 

Kit lehet ezek után szülőnek nevezni, vagy mit jelent a család egy olyan társadalomban, ahol 

mindenki reprodukálható és helyettesíthető? Ezen téma filmművészetben való vizsgálata azért is 

lehetséges, mert a választott filmek vizuálisan reprezentálnak egy-egy olyan társadalmat, amelyben 

a klónozás létező és megszokott dolog, s felsorakoztatnak bizonyos problémákat, melyek 

előfordulhatnak egy ilyen társadalomban. A szülők és a család kérdésén kívül felmerül az egyén, a 

személyiség, a szabad akarat problematikája is. 

  



 

 

HERKE BOGLÁRKA 

Szociológia 

MA, 9. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Berger Viktor 

egyetemi tanársegéd, PTE BTK 

Marton Melinda 

tudományos segédmunkatárs, PTE BTK 

 

 

A drog szerepe a magyar underground hip-hop szubkultúrában 

 

A dolgozatom célja a magyar underground hip-hop szubkultúrában a drog szerepét feltárni. A 

szubkultúra egyik elemét, a rapzenét középpontba állítva, egy beavatkozásmentes szociológia 

módszerrel, a tartalomelemzéssel kutatom fel 199 magyar underground rapszövegben az illegális 

szerhasználatra utaló kifejezéseket. A szövegeket kvantitatívan és kvalitatívan is elemzem. Írásom 

első részében a szubkultúra mint elméleti keret alkalmazási lehetőségét vázolom fel, valamint a 

témához kapcsolható releváns szakirodalmakat összegzem. A dolgozat második felében bemutatom, 

hogy a hazai underground rap szövegekben milyen arányban fordulnak elő a különböző 

kábítószerek fajtái, az azok fogyasztását jelölő cselekvések, állapotok, és az ezekhez köthető 

eszközök. A lágy és kemény drogokat külön is vizsgálom, mivel más társadalmi kockázatot 

hordoznak magukban. Továbbá jellemzem azt is, hogy az alkohol megjelenése a szövegekben 

hogyan kapcsolható össze a kábítószerek előfordulásával. Következő fontos elemzési részem arra 

vonatkozik, hogy a műfajra jellemző társadalomkritikai szövegrészekben miképpen lelhető fel a 

kábítószer-használat témaköre, és milyen társadalmi problémákkal lehetnek összefüggésben. 

Vizsgálom továbbá azt is, hogy a szövegek a drogfogyasztást pozitívan, negatívan illetve 

semlegesen mutatják-e be. Utolsó kutatási kérdésemként pedig azt elemzem, hogy a szövegekben a 

drog témaköre lehet-e egy stílusbeli sajátosság. E témakörön belül két szimbólumot is vizsgálok. 

Egyrészt feltételezem, hogy a drog eladása a szegénységből való kijutást jelképezi, a marihuána 

fogyasztása pedig az egyéniséget és szabadságot fejezi ki. 
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Az Easterlin paradoxon nyomában - avagy a boldogság és versenyképesség kapcsolata 

 

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a boldogság és a jövedelem kapcsolatának 

példájából kiindulva a boldogság és a versenyképesség kapcsolatára is igazak-e az Easterlin 

paradoxonra reagáló hipotézisek, melyek szerint a boldogság és a jövedelem közötti kapcsolat 

görbe vonalú, tehát kvázi csökken a jövedelem határhaszna a boldogságra vetítve, és ha igazak, 

akkor mi lehet ennek az oka (Veenhoven, 1989). 

Kutatási kérdésem megválaszolásához először definiáltam a szükséges fogalmakat, majd 

bemutattam a vonatkozó szakirodalmat, különös hangsúlyt helyezve a jövedelem és a boldogság 

kapcsolatának vizsgálatára, és Easterlin paradoxonjára, valamint az erre reagáló cikkekre, hiszen 

ezek állnak a legközelebb a kutatási kérdésemhez. 

Az elméleti megalapozás után statisztikai elemzést végeztem, ehhez bemutattam a szükséges 

adatokat, mérőszámokat ás módszertant. Regresszió elemzéssel vizsgáltam először a boldogság 

egyik komponensének, az elégedettségnek a kapcsolatát a versenyképességgel az általam 

kiválasztott országcsoportban, majd ugyanígy a boldogság és a versenyképesség kapcsolatát. 

Hipotézisem valamelyest bebizonyosodott, ugyanis olyan kicsi R-négyzetek jöttek ki az elemzésből, 

amelyek arra utalhatnak, hogy nincsen szignifikáns kapcsolat ezeknél az országoknál 

elégedettség/boldogság és versenyképesség között, tehát sem az elégedettség, sem a boldogság nem 

növekszik a versenyképesség növekedésével együtt. Ez után megvizsgáltam azt is, hogy esetleg a 

versenyképesség bizonyos alpilléreiből képzett indexeknek szorosabb-e a kapcsolata a boldogsággal 

vagy az elégedettséggel. Ebből az derült ki, hogy az általam választott pilléreknek - amelyek 

véleményem szerint hatással lehetnek a boldogságra és az elégedettségre (infrastruktúra, oktatás, 

egészségügy) - boldogsággal való kapcsolata erősebb, mint az elégedettséggel való kapcsolata, 

azonban még ez is túl gyenge ahhoz, hogy messzire menő következtetéseket lehessen levonni. A 

dolgozat végén ismertettem az elemzés korlátait, és azt, hogy hogyan lehetne folytatni a kutatást. 
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Mellőző bán(t)ásmód – avagy sajtódiskurzusok az etnikai identitás nyilvános felvállalásáról 

 

 

(A hallgató a formai követelményeknek nem megfelelő rezümét töltött fel, így az nem jelentethető 

meg.)
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A politika csúcsán - A fővárosi törvényhatósági bizottság vezető politikusai az 1920‒1945 

közötti korszakban 

 

Kutatásom célja a Horthy-korszak budapesti politikai elitjének vizsgálata, pontosabban az eliten 

belül egy szűk, közvetlen élcsoport azonosítása és jellemzőinek feltárása volt. Fővárosi politikai 

elitnek a városi törvényhatósági bizottság tagságát tekintettem. Az „eliten belüli szűk élcsoport” 

alatt azokat a fővárosi politikusokat értem, akikről egyrészt pályafutásuk időtartama (legalább egy 

teljes fővárosi törvényhatósági ciklus), másrészt az országos politikában való szerepvállalásuk 

(országgyűlési képviselő- és/vagy felsőházi tagság), vagy a városvezetésben való részvétel 

(főpolgármesterség, polgármesterség), illetve a törvényhatósági bizottságban „örökös tagság” 

elnyerése révén feltételezhető és tudható, hogy a budapesti politika jelentős, vezető szereplői voltak. 

Összesen 146 képviselő került be a vizsgálandó személyek közé. Pártmegoszlásuk a korszak 

fővárosi politikájára jellemző jobboldali túlsúlyt mutatott; az ellenzék a budapesti politika 

„csúcsán” belül alulreprezentált volt. A kiválasztási szempontokat igazolja többek között az is, hogy 

az így körülhatárolt képviselők többsége saját pártjának vezetői közé tartozott. Az adatgyűjtés során 

elsősorban György Endre Amíg városatya lettem... című munkáira és az országgyűlési 

almanachokra támaszkodtam, de felhasználtam egyéb lexikonokat, életrajzi gyűjteményeket is. Az 

általam vizsgált életrajzokból összeállított adatok alapján elemezni tudtam a képviselők születési 

hely, iskolai végzettség, foglalkozás, vallási felekezet, és lakóhely szerinti megoszlását (kerületi 

szinten). A vizsgált képviselők közül 85 esetében meg tudtam határozni az apjának a foglalkozását, 

ezekben az esetekben lehetővé vált a foglalkozási mobilitás feltárása is. Elemzésemben kitértem 

továbbá a társadalmi részvétel és a multipozicionalitás kérdéseire. Az adatok vizsgálata alapján 

megmutatkozott, hogy az elemzésbe bevont politikusok jelentős része az országos, illetve a fővárosi 

és a vidéki közigazgatásban vezető tisztségviselő volt, valamint nagy arányban részesültek szakmai 

elismerésekben és közéleti kitüntetésekben. Emellett azonosítottam 32 olyan társadalmi egyesületet, 

intézményt, szervezetet, amelyek a vizsgált politikusok közötti kapcsolatok fontos „színhelyei” 

voltak, mivel ezekben több – elemzésbe bevont – politikus is vállalt tisztségeket. Kutatásom 

összességében tehát igazolja, hogy az általam elemzett csoport korántsem pusztán politikai szerepe 

kapcsán volt Budapest életének irányítója. 
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Schelling: Clara 

 

A halál témaköre hozzátartozik mindennapi életünkhöz. Lehet ez egyfajta lezárása eddigi 

életünknek is, de akár egy új életforma kezdetét is jelentheti. Ezért szükséges, hogy véleményt 

alkossunk róla. Schelling filozófiájában központi helyet töltenek be a szabadság, a természet, a 

transzcendencia, a lélek témakörei, melyek közé finoman illeszkedik a halálé is. Utóbbiról 

méltatlanul elhanyagolt, töredékben maradt művében olvashatunk, melynek címe Über den 

Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt. E mű valószínűleg felesége, Caroline halálát 

követően születhetett meg. A mű cselekménye több helyen is összefüggésben áll a filozófus életével 

és a Carolinéval kapcsolatos emlékeivel. Feltételezhető, hogy a filozófiai gondolatmenet 

alátámasztása egyben az elvesztett feleséghez való közelebb kerülés eszköze is. A dialógusos 

formában íródott történet nem csupán a halálról való gondolkozás céljából születhetett meg, hanem 

egyfajta gyászrítus, gyászfolyamat eredménye. A filozófus a fájdalmát szeretné enyhíteni, 

miközben valóban állást foglal a téma bizonyos kérdéseiben. A mű bevezetőjéből – melyet 

eredetileg nem ehhez a főszöveghez írt – kiderül, hogy egyedül a természetiből a szellemibe való 

átmenetet szeretné bizonyítani. Schelling először meghatározza az embert felépítő három alkotót 

(test – szellem – lélek), és a köztük lévő összetett kapcsolatot. Ezt követően a halál, mint a testinek 

a szellemiben való feloldódása, a szellemi test előtérbe kerülése nyer értelmet. Schelling amellett 

érvel, hogy az elhunyt megőrzi személyiségét, és annak mind a három alkotórészét a halál után is. 

Felvázolja külső és belső, Isten és természet kapcsolatát. Leírja a tisztánlátásig vezető utat, majd 

halál utáni sorsunkat. Végezetül kitér a Menny helyére, a benne lévő lelkekre. Schelling azt szeretné 

bebizonyítani, hogy elhunyt szeretteink haláluk után is emlékeznek ránk, velünk maradnak, 

valamint hogy halálunk után újra találkozhatunk velük. Személyes térbe helyezve, pszichológiai 

utalásokkal kiegészítve elemzem dolgozatomban e filozófiai gondolatmenetet. 
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A Kínai Népköztársaság szuverenitás felfogásának hatásai a kínai külpolitikára 

 

Dolgozatunk célja, hogy bemutassuk a Kínai Népköztársaság szuverenitásról alkotott felfogásának 

kínai külpolitikára gyakorolt hatásait. Elemzésünk során egy általunk létrehozott modellben 

vizsgáljuk témánkat az érdek, szuverenitás és külpolitika hármasában. Dolgozatunkban az alábbi 

kérdésekre keressük a választ: Milyen összefüggések találhatók a kínai szuverenitásról alkotott 

felfogás és a külpolitika döntéshozatal között? Hatással volt-e a szuverenitásról alkotott kép 

nemzetközi változása Kínára? Valamint, hogy változóban van-e a kínai szuverenitás felfogás, és az 

ezzel összefüggésben lévő külpolitika? Dolgozatunk során vizsgáljuk a szuverenitás nemzetközi 

képét, Kína szuverenitás képét és külpolitikáját, valamint részletesen megvizsgáljuk a témánk 

szempontjából fontos példának minősülő Kelet- Timor és Szudán esetét. 
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Dialektikán innen és túl? 

 

Dolgozatunk S. Kierkegaard Első és Utolsó Nyilatkozat című művének (dialektikus és dialektikán 

túli) gondolati ívét, jelentésmódosulásait, sérülékeny következetességét, váratlan fordulatait hivatott 

egy esszéisztikus, az említett szöveggel dialogizáló, néhol hozzá hasonuló stílusban felkutatni. A 

stílus megválasztását többek közt a szerző Félelem és reszketés című művében szereplő, a 

nagysággal kapcsolatos bánásmódról előadottak motiválták. Egyik fő hipotézisünk az volt, hogy az 

Első és Utolsó Nyilatkozatban kirajzolódó önértelmezés - mintegy előszóként viselkedve - az egész 

kierkegaard-i írásmű megértésének kulcsát rejtheti magában. Azonban ez a totális megértés e 

dolgozat esetében természetesen elmaradt. Írásunk csak az önmagában állóként kezelt Nyilatkozat 

útját kívánta bejárni, néhol jelezve az esetleges kapcsolódási pontokat más írásművekkel, néhol 

pedig végtelen aporiába fulladva. Dolgozatunk főbb állításai emellett a következők voltak: az S. 

Kierkegaard által e szövegben leírt dialektika az adósságban-levés által meghatározott. Ehhez az 

adóssághoz kezdetben kétféleképpen lehet viszonyulni. Vagy felelősséget vállalva érte és jámboran 

az adósság prioritását hangsúlyozva, vagy eme adósságot elpalástolandó, a személy 

függetlenségének jelét adva. Az előbbi viszonyulás alanyát - akit dolgozatunkban kezdetben a 

Nyilatkozat beszélőjének, Énjének tekintettünk - logoszfüggőnek neveztük el, az utóbbit pedig 

álnévnek. A Nyilatkozat által leírt dialektika e két szerző között játszódott. E dialektika szintetikus 

csúcspontján állításunk szerint egy magasabb Én, ti. egy vezeklő lehetősége mutatkozott meg. Ez a 

vezeklő mindkét szerzőtípust magában foglalva egy magasabb egységként tűnt fel. Az általunk 

elemzett Nyilatkozat utolsó mondata értelmében azonban az itt előadott dialektikus megközelítést 

nem tekinthetjük kizárólagosnak a kierkegaard-i életmű szerzőiségét illetően. E Munkának ugyanis 

az utolsó mondat értelmében van egy dialektikátlan, dialektikán túli megközelítése is. Dolgozatunk 

utolsó részében egy ilyen megközelítést - jelesül a paradoxon, az abszurd, a titok, az isteni csoda, a 

(felejtés) Munka által meghatározottat - próbáltunk bemutatni. E dolgozat továbbá az álneves, 

kierkegaard-i, vagy egyéb írások szerzőjének nemlétét is kérdezés tárgyává teszi. Ennek 

megfelelően igen közel kerül a foucault-i, barthes-i, blanchot-i, derridai diskurzushoz. A kérdés már 

csak az, hogy van-e szerzője egy ilyen kérdezésnek, legyen az a miénk, vagy éppen a többieké? 
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Közösségi szolgálat a középiskolákban, avagy felkészítés a jövőre? 

 

Tudományos diákköri dolgozatom célja, hogy feltérképezzem, és feltárjam a közösségi szolgálat 

bevezetésének előzményeit, bemutassam a közösségi szolgálatot, törvényi hátterét, tisztázzam az 

önkéntesség és a közösségi szolgálat fogalmait, továbbá bemutassam, a család és az iskola szerepét 

a nevelésben, valamint. McCelland és Siegel eszmefuttatásait követve rávilágíthatok, a segítő 

tevékenység szervezetre mért pozitív hatásáról. Czike Klára, Bartal Anna Mária, Perpék Éva, F. 

Tóth András Dorner László kutatásait használtam az önkéntesség bemutatására, ami utat és irányt 

mutat a közösségi szolgálatnak. A kutatásom Gyulán 2013. április hónapban készült. A 

kutatásomban részt vettek az Erkel Ferenc Gimnázium, Karácsonyi János Katolikus Gimnázium, 

Göndöcs Benedek Szakközép és Szakiskola 228 kilencedikes diákja. A kérdőívben a diákok téma 

iránti tájékozottságát, készségeiket, segítőkészségüket vizsgáltam, a teljesítésre mely társadalmi 

csoportot, illetve mely tevékenységeket választanák szívesen, illetve mit várnak a közösségi 

szolgálat teljesítésétől. Iskolánként egy-egy interjút is készítettem, melyek a pedagógusok 

véleményét tükrözik. Kutatásomban öt hipotézist fogalmaztam meg, három beigazolódott, kettőt 

részben tudtam igazolni. Az önkéntesség és a közösségi szolgálat fogalmát így definiálta egy diák 

„Az önkéntességet egyedül csinálom, a közösségit a közösség”. Arra a kérdésre, hogy mit hallott a 

közösségi szolgálatról, azt válaszolta: „50 óra közmunkát kell végeznem.” Gyakran a közmunka 

fogalmával keverték a közösségi szolgálatot. A diákok mást várnak a közösségi szolgálat 

teljesítésétől, mint a pedagógusok. A pedagógusok a képességeik, készségeik fejlődésében várnak 

javulást, míg a diákok elsősorban új emberek megismerését, másodsorban a képességeik javulását 

várják a teljesítéstől. A közösségi szolgálat teljesítésére, a résztvevők között együttműködés, 

támogatás szükséges a diákok, szülő(k) pedagógusok, illetve a fogadó intézmények dolgozóitól 

egyaránt. Segítsék, támogassák a fiatalokat az egészséges, boldog felnőtté váláshoz vezető úton. 

Kulcsszavak: önkéntesség, közösségi szolgálat, immunstimuláció, endorfin. 
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Tömeg és sokaság 

 

Tanulmányunk célja két társadalomelméleti fogalom összehasonlító jellegű bemutatása. Ortega y 

Gasset „A tömegek lázadása” című 1930-as könyvének a tömeg-fogalmát vetjük össze az előbbitől 

igencsak eltérő paradigmát képviselő Michael Hardt és Antonio Negri által, a Multitude című 2005-

ös kötetben bemutatott „sokasággal” (multitude). Tanulmányunk egy olyan, háromtényezős 

fogalomelemzési keretbe ágyazza a két összehasonlított fogalmat, amely Eckhart mestertől valamint 

a keleti skolasztikából, nevezetesen Averroes-tól származik. Ennek alapján egy dologról három 

értelemben beszélhetünk: a dolog környezetéről, azokról a dolgokról, amelyek hozzá hasonlóak 

(vagy, éppenséggel, tőle különbözőek), valamint, nem utolsósorban, a dolog működéséről. Ennek 

alapján nem képezi tanulmányunk tárgyát egyik vagy másik bemutatott társadalomelméleti 

paradigma empirikus vizsgálata, sokkal inkább a fogalmak mögött meghúzódó viszonyrendszerek 

bemutatása, elsősorban a szövegbeli megjelenítések elemzésénél maradva. Azaz, arra vagyunk 

kíváncsiak, maguk a szerzők miben azonosítják saját fogalmaik ökológiáját, viszonyrendszerét és 

működését. Célunk egy olyan lehetséges nyelvelőttiség felvázolása, amely meghaladhatja a 

kategorikus, fragmentált gondolkodásmódot a minden textualitás alatt megbúvó dialektika 

felszínrehozatalával és elmélyítésével.  
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Szent László és Szent Zsigmond kultusza Luxemburgi Zsigmond uralkodói 

reprezentációjában 

 

Pályamunkámban azt vizsgálom, hogy Luxemburgi Zsigmond magyar király hogyan használta fel 

uralkodói reprezentációjában Szent László és Szent Zsigmond kultuszát, valamint azt, hogy a két 

szent király milyen sajátos módon jelent meg a XV. század első felének, sőt a későbbi évtizedeknek 

a művészeti alkotásain. Kutatásaim során elsősorban Zsigmond levelezéseiből, és királyi 

okleveleiből próbálok rávilágítani arra, hogy uralkodása alatt Szent László kultusza milyen sajátos 

változásokon ment keresztül, valamint, hogy a király hatalmának megerősödésével hogyan próbálta 

előmozdítani Magyarországon saját dinasztikus szentjének, Szent Zsigmondnak a kultuszát. 
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Az iskoláskorúak kábítószerhasználata szombathelyi iskolákban 

 

Vizsgálatom célja, hogy feltérképezzem Szombathelyen iskolatípusonként a középiskolások 

drogfogyasztásának gyakoriságát. További célom volt, hogy feltárjam a diákok szülőkkel, 

barátokkal való kapcsolatának minőségét, a kábítószer fogyasztás következményeiről kialakult 

véleményeiket, az egyes kábítószer típusok fogyasztásának megoszlását a különböző képzésben 

résztvevő diákok között és a szülők jövedelmének vonatkozásában, valamint a megkérdezett diákok 

aggályait a büntetőjogi következmények miatt. Kérdőíves felméréssel 155 fő 10. és 11. évfolyamra 

járó középiskolás diákot kérdeztem meg. Első hipotézisemben azt feltételeztem, hogy a kábítószert 

fogyasztó diákok inkább a barátok támogatására számítanak problémás helyzetekben, míg a 

kábítószert nem fogyasztó diákok a családhoz fordulnak segítségért. Hipotézisem nem igazolódott, 

mivel a kábítószert fogyasztó, valamint nem fogyasztó diákok is közel azonos arányban számítanak 

a barátok és a család támogatására a problémás helyzetekben. Második hipotézisemben azt 

feltételeztem, hogy nem befolyásoló tényező a szerfogyasztás során az illegalitás, sokkal inkább a 

„tiltott gyümölcs a legédesebb” elv érvényesül. Ez a hipotézisem sem teljesült, mivel a 

megkérdezett diákok tisztában vannak a kábítószerek illegalitásával, amely ugyan nem befolyásolja 

őket a szerfogyasztásban, de ennek ellenére nem a törvényszegés a fő céljuk. Első kutatói kérdésem 

kapcsán arra kerestem a választ, hogy miként vélekednek a szerhasználó diákok a szerhasználatuk 

következményeiről. Megállapítottam, hogy nincs összefüggés a kábítószer-fogyasztás, és az ehhez 

kapcsolódó negatív érzések között, ugyanis a megkérdezett diákok nagy részét foglalkoztatják a 

fogyasztás káros hatásai, a függőség kialakulása. Az utolsó kettő kutatói kérdésem pedig arra 

irányult, hogy befolyásolja-e a használt szerek típusát a szerhasználó szüleinek jövedelme, illetve az 

iskolai képzés jellege. Megállapítottam, a dizájner drogok, valamint a hagyományos szerek is 

egyaránt megjelennek a különböző képzésben résztvevő diákoknál, a szülők jövedelme pedig nem 

befolyásolja gyermekük szerhasználatát. Kutatási eredményeim alapján megállapítható, hogy a 

drogprevenciós programok tervezésekor kiemelt fontosságot kell tulajdonítani a szakiskolai 

tanulókra irányuló intervencióknak, illetve iskolatípustól függetlenül érdemes – különösen a 

dizájnerdrogok vonatkozásában – az ismeretek hiányosságaiból eredő problémák kiküszöbölésére 

koncentrálni.  
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Ádám kétségbeesése 

 

Madách Imre „Az ember tragédiája” című, 1862-ben megjelent műve az azóta eltelt százötven 

évben mit sem veszített értékéből. Sokféle filozófiai értelmezése létezik és lehetséges. Mivel 

önmagában is az élet kérdéseivel, egzisztenciális felvetésekkel dolgozik, érdemesnek tartottam egy 

olyan perspektívából nézni e művet, amely ezen kérdéseket máshogyan vizsgálja. 

A mű szereplői mind viszonyulnak az élethez, a viszonyaikhoz, a kétségeikhez. Életszerűek, 

ugyanakkor valami tragikust is megmutatnak nekünk. Ádámra, Évára és Luciferre, megjelenésükre, 

fellépéseikre és tetteikre is szépen rímelnek Søren Kierkegaard bizonyos filozófiai terminusai, s én 

ezeket kívántam bemutatni ebben a dolgozatomban, különös tekintettel a kétségbeesés kierkegaardi 

terminusára. 

A kétségbeesés szellemi kategória, abból a viszonyból származik, amelyben a szintézis önmagához 

viszonyul. Az embernek azért van lehetősége a kétségbeesésre, mert szintézis. Ha nem az volna, 

akkor e kérdéskört nem is kellene körbejárnunk. Bár Soren Kierkegaard és Madách Imre kortársak 

voltak, tulajdonképpen sosem tudhattak egymás munkásságáról. Maga „A halálos betegség” című 

Kierkegaard mű 1848-ban látott napvilágot, a filozófus magyar interpretációi jóval későbbre 

tehetők. Mégis, olvasva e két művet („A halálos betegség” és „Az ember tragédiája”), bizonyos 

helyeken szép egymásra rímeléseket találhatunk. Akárha a két egymástól távol eső gondolkodó 

fejében ugyanazon kérdések artikulálódtak volna, s arra ki-ki a maga módján kereste a választ. 

  



 

 

HÖRÖMPÖLI LÚCIA IMOLA 

Nemzetközi tanulmányok 

BA, 5. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Tóth Judit 

egyetemi docens, SZTE ÁJK 

 

 

A nők parlamenten belüli képviselete, a parlamenti paritás kérdése 

 

Dolgozatom témája a nők parlamentben belüli képviselete, a parlamenti paritás kérdése. A francia 

forradalom idején kezdődött harc óta a nők hosszú utat tettek meg egyenjogúságuk kivívása terén, 

azonban a világ számos országában továbbra is problémát jelent érdekeik érvényesítése. Elemzésem 

során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy egy-egy országban milyen szinten valósul meg a 

nemek közti egyenjogúság és esélyegyenlőség. Vizsgálatom szempontjául a nők parlamenten belüli 

képviseletét választottam. Úgy gondolom, annak, hogy a társadalom minden tagja érvényesíteni 

tudja érdekeit, elengedhetetlen kelléke, hogy a törvényhozásban is arányos legyen a nők és férfiak 

képviselete. Az államok rendszerezéséhez modelleket állítottam fel, melyek a hasonló földrajzi 

elhelyezkedésű vagy társadalmi berendezkedésű országokat fogják össze. Az első, skandináv 

modellbe Svédország és Norvégia került, mely országok esetében a női mozgalmak aktivitása, 

ennek eredményeként pedig a parlamenti pártok által bevezetett kvóták jelentették a fő 

mozgatórugót ahhoz, hogy a nők parlamenten belüli képviselete mára 40% körüli eredményt érjen 

el. 

A mediterrán modellt három ország, Ruanda, a Dél-Afrikai Köztársaság, illetve Spanyolország 

alkotja. A vizsgált országok az elnyomás, a diktatúra alóli felszabadulás után mind arra törekedtek, 

hogy vagy alkotmányukban, vagy törvényi úton, de szabályozzák a nők parlamenten belüli arányát. 

A harmadik, kontinentális modellnél Németország, Franciaország és végül Magyarország esetén 

keresztül vizsgáltam a kialakult képviseleti arányok előzményeit. Németországban sikeresen 

alkalmazzák a kvótákat, töretlen a fejlődés a parlamenten belüli női reprezentációt tekintve. 

Franciaország esete ellentmondásos, bár kvóták bevezetésére itt is sor került, a pártok gyakran 

inkább pénzbírságot fizetnek, mintsem hogy alkalmazzák azokat. Hazánk jelenlegi helyzete 

bizonyos változtatásokat tesz szükségessé. A vizsgált országok esetei azt bizonyítják, hogy kvóták 

bevezetésével javítható a nők parlamenten belüli aránya, egyes esetekben majdnem egyenlő 

megoszlást is biztosít. Magyarország mostani státuszának javítása érdekében, véleményem szerint, 

indokolt lenne mind az Alaptörvény, mind a választójogi törvény által szabályozni a nemek arányát. 

  



 

 

HŐS GÁBOR 

Szociálpolitika 

MSc, 3. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Piczil Márta 

docens, SZTE ETSZK 

 

 

Nemváltoztatás: a kisebbségi helyzet „gyógyító eljárása”? - A hazai transzszexuálisok 

társadalmi integráltságának alakulása a transition szakaszainak tükrében 

 

Támogatók: TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 

Bevezetés: A transzszexuális emberek az LMBT szexuális kisebbségek közül az egyetlenek, 

akik a betegszerep vállalása nélkül aligha tudnak beilleszkedni a társadalomba. Ez a speciális 

élethelyzet nem hagyja érintetlenül társas kapcsolataikat sem. 

Módszerek: Két hazai, transzszexuálisok alkotta virtuális közösség 31 tagjának – 14 

transzszexuális nőnek és 17 transzszexuális férfinek – a véleményét tükrözi a rejtőzködő 

célcsoport számára legnagyobb anonimitást biztosító online kérdőív, amelyben elsősorban 

családi, párkapcsolati, baráti, valamint közösségi kapcsolataik változásaira kérdez rá. 

Eredmények: Az érintettek társadalmi integrációja a nemváltoztatási szakaszok mentén, 

folyamatos változásaikkal együtt jellemzően a társadalmi beilleszkedés irányába alakul. 

Elakadásaik, társadalmi kockázataik állami szabályozó eszközökkel, a szociális szakma 

felelősségvállalásával jórészt kivédhetőek lennének. Ez utóbbi szükséges feltétel is, hiszen az 

érintettek saját érdekképviseletének felvállalása társadalmi integrációjuk ellen hatna. 

Megbeszélés: A transzszexuális emberek az egyetlenek az LMBT kisebbségen belül, akik a 

nemváltoztatás hazai kereteinek biztosításával lehetőséget kapnak kisebbségi társadalmi 

helyzetük „gyógyítására”. Változásaik során akár végérvényesen is kikerülhetnek a 

megbélyegezettségből. 

  



 

 

IHAROSI TAMÁS 

Szociológia 

BA, 5. félév 

Zsigmond Király Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kabai Imre 

főiskolai tanár, ZSKF 

 

 

A magyar fiatalok elégedettségének vizsgálata egy speciális négydimenziós rétegződés-modell 

segítségével 

 

Vizsgálataimat a „Magyar Ifjúság 2012” országos adatbázisának felhasználásával végzem a 25-29 

évesek csoportján belül. Arra vagyok kíváncsi, hogyan alakul elégedettségük, amelyet egy aggregált 

változó révén elemzek. Ezen belül vizsgálom mennyire elégedettek baráti és partnerkapcsolataikkal, 

munkavállalási lehetőségeikkel, jelenlegi életszínvonalukkal, anyagi helyzetükkel, tanulási 

lehetőségeikkel, személyes életterveik megvalósításának esélyeivel, jövőbeli kilátásaikkal, és azzal, 

ahogyan most élnek. A „magyarázó változóim” az intézményünk kutatóközpontjában kialakított 

speciális négy rétegképző tényező („honnan jött”, „hova jutott”, „hogyan jutott odáig” és „milyen 

körülmények között”). E tényezők együttes hatását elemzem egy többdimenziós statisztikai eszköz 

(a „teljes faktoriális modell”) segítségével. 

  



 

 

ILLÉS ANDREA 

Fordító és tolmács 

MA, 3. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Szakács Ildikó Réka 

tanársegéd, SZTE ÁJK 

 

 

Sajtóellenőrzés a Kádár-rendszerben 

 

Dolgozatomban a Kádár-rendszer sajtópolitikáját, azon belül is a sajtószabadság korlátozását, a 

cenzúrát veszem nagyító alá, elődeges és másodlagos források elemzésének segítségével. Az egyes 

fejezetekben külön részt szentelek a sajtóirányítást szolgáló intézkedéseknek, intézményeknek, de 

azon pártdokumentumoknak is, melyek segítségével elemzem a korszakban érvényesülő 

sajtócenzúrát. Ezeken túlmenően minden fejezetben említek példákat a sajtócenzúra 

megvalósulására, hisz ezekkel a példákkal lehet alátámasztani, hogy valóban korlátozták a 

sajtószabadságot. Írásom végén, a teljesség végett, néhány szót szólok, az úgynevezett szamizdat-

kiadványokról, melyek a cenzúrát megkerülve illegálisan „jelentették meg maguk” és az 1980-as 

években hozzájárultak az évtized végének politikai változásaihoz. Célom, hogy a Kádár-rendszer 

példáján bemutassam, hogyan is használhatja a sajtót (tágabb értelemben, az egész médiát) a 

politikai hatalom céljai elérésére, illetve, hogyan szelektálja a számára nem kívánatos írásokat, 

esetleg írókat, újságírókat. 

  



 

 

ILYÉS IVETT BERNADETT 

Gyógypedagógia 

BA, 6. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Szücs Mariann 

főiskolai docens, ELTE BGGYK 

 

 

Emberség az embertelenségben 

 

A Holokauszt mind a magyar, mind pedig az európai történelem egyik legmeghatározóbb korszaka 

volt. Ezekben az években hozott intézkedések, megtörtént események és kor ideológiája átszőtte és 

meghatározta az emberek mindennapjait, hatással volt a gondolkodásukra. A dolgozatom témája az 

embermentés és annak a történelmi korszaknak a rövid bemutatása, amely hatására szükségszerűen 

kialakult az életmentés. A dolgozatom célja, hogy áttekintést adjon az emberek azon csoportjáról és 

motivációjáról, akik az említett történelmi időszakban a társadalom kirekesztett, üldözött tagjait 

mentették, számukra segítséget nyújtottak. Módszerként hazai és külföldi szakirodalmak 

feldolgozása mellett, az empirikus kutatás során készítettem egy-egy strukturált interjút egy 

embermentővel és egy megmentett személlyel, melyek elsődleges forrásként igazolják a 

szakirodalmakból származó tényszerű és tárgyilagos információkat. Eredményként a dolgozat 

összegzést és áttekintést ad az embermentő akciók egyéni és szervezett formáiról, körülményeiről 

és az életmentők motivációjáról. 

  



 

 

IMRINÉ ERDEI ILDIKÓ 

Vallástudomány 

MA, 4. félév 

Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Vassányi Miklós 

egyetemi docens, KRE BTK 

 

 

 

Isaac Newton antitrinitárius krisztológiája kiemelten a Twenty-Three Queries about the 

Word Ὁμοούσιος kézirat tükrében a korai felvilágosodás kontextusában 

Isaac Newton még ma is, csak mint korszakalkotó tudós ismert, annak ellenére, hogy saját korában 

jól ismert volt buzgó vallásosságáról. Miközben egész Anglia büszke volt a briliáns tudósra, 

Newton titokban teológiai kutatásokba kezdett, és részben feladva puritán hátterét, a szocinianizmus 

és más unortodox doktrinájú mozgalmak felé kezdett hajlani. Mindezt nem azért tette, hogy 

elkötelezze magát, hanem, hogy saját teológiai látást alakítson ki, melynek fő jellemzője az erős 

egyházkritika, a pápasággal való szembenállás és a szentháromság tanának tagadása volt. A tudós 

több ezer oldal kéziratot hagyott ránk egyháztörténettel kapcsolatos írásaiból, bibliai és apokalipszis 

magyarázataiból, melyek többsége még soha nem volt publikálva, és csak nem rég kezdődött meg 

feldolgozásuk. Ebből az ismeretlen gyűjteményből választottam egyet, a “Huszonhárom feltevés a 

Ὁμοούσιος szóról című írását, melynek elemzésével vizsgálom, hogy Newton vajon miért és 

hogyan támadta a szentháromság ortodox doktrináját.  

  



 

 

IVÁN ANDRÁS 

Történelem 

MA, 9. félév 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Történelem és Társadalomtudományi Tanszék 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Darcsi Karolina 

főiskolai tanár,  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

 

 

Helyhatósági választások Kárpátalján 1990-től 2010-ig 

 

A térség valamennyi államában, köztük Ukrajnában is, számos nemzeti kisebbség él, akiknek sorsa 

máig nem lett megfelelően rendezve, így helyzetük vizsgálata különös aktualitással bír. Munkánk 

elemző és szintetizáló munkának minősül, amelynek célja az volt, hogy bemutassa a helyhatósági 

választások alakulását az elmúlt 24 évben. Továbbá hogyan és milyen eredményekkel szerepeltek a 

kárpátaljai magyarok a független Ukrajnában tartott helyhatósági választásokon.  Hiánypótlónak is 

minősül a munka, mivel még nem készült olyan átfogó elemzés, amely a rendszerváltástól 

napjainkig mutatná be a helyhatósági választásokat és azon résztvevő magyar érdekvédelmi 

szervezetek szereplését. A szakdolgozat megírása során a legnagyobb problémát a szakirodalom 

hiánya jelentette, ugyanis a fent említett és a kutatás során alapul vett művek nem tartalmaznak 

részletes információkat a helyhatósági választásokkal kapcsolatban egészen napjainkig, így ezeket a 

részleteket a kárpátaljai sajtóorgánumokból összegyűjtött információkkal egészítettük ki. A vizsgált 

1990 és 2010 közötti időszakban hat alkalommal tartottak helyhatósági választásokat. A 

helyhatósági választásokon a magyar érdekvédelmi szervezetek a lehetőségekhez mérten igyekezett 

mindig képviseltetni érdekeit. Ennek legfőbb oka, hogy a döntéshozó szervekben születnek azok az 

intézkedések, amelyek befolyásolhatják a magyar érdekek érvényesülését. Az 1990-es évtől 

kezdődően a magyar lakosság képviselete az 1998-as évekig pozitívnak nevezhető, amely során a 

magyar kisebbség képviselete viszonylag kis mértékben volt alulreprezentált a helyi lakosság 

nemzetiségi arányaihoz képest. A 2002 és 2010 közötti időszakban a magyar lakosság száma és az 

azt képviselő szervezetekre leadott szavazatok is csökkentek. A tárgyalt időszak elemzése során 

arra a következtetésre jutottunk, hogy a magyar szervezetek az elmúlt helyhatósági választásokon 

nem tudtak nagyobb támogatói táborra szert tenni, hanem ezzel ellenkezőleg megosztottabbá váltak 

a két rivalizáló magyar szervezetnek köszönhetően. A helyhatósági szinteken a magyar 

érdekvédelem a képviselet szempontja alapján közel stagnáló eredményeket mutattak, mivel az 

elmúlt 3 választási időszak során (2002, 2006 és2010-ben) szinte azonos számú mandátumot 

sikerült szereznie a két magyar érdekvédelmi szervezetnek. 

  



 

 

IVANICS-RIEGER KLAUDIA 

Hittanár-nevelőtanár 

BA, 4. félév 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. Janka Ferenc 

főiskolai tanár, VHF 

 

 

Értelmes párbeszéd Teológia és természettudomány dialógusa a teremtéstörténetben 

 

Történelmünk során folyamatosan születtek művek, melyek megkísérelték a teológiát (vallást) és a 

tudományt kibékíteni egymással. E kezdeményezés mégis ma, a XXI. században éli reneszánszát. 

Pályamunkámban az első és második teremtéstörténetet követem végig, és vetem össze a 

tudományos elméletekkel. A természettudomány már régóta keresi a választ a kozmosz, az élet és 

az ember létének kérdéseire, de egy ponton mindig falakba ütközik. Azt állítja, véletlenül történt. 

Ám túl sok a véletlen ahhoz, hogy a mindenség ennyire tökéletes legyen! Itt lép be tehát a teológia, 

hogy, szélesítve a természettudomány látóterét, válaszokat adjon. Az univerzum keletkezését 

lineárisan vizsgálom, összehasonlítva a természettudományos elméleteket a teológiai formákkal, s 

ezáltal egymás mellé állítom e két tudományt is. A lineáris vizsgálat egyes elemei a következők: az 

ősrobbanás elmélet, Földünk a komfortzónában, élővilág – a természetben uralkodó tökéletesség, az 

élet kialakulása, evolúció, az ember és a benne lakó lélek létrejötte. Célom, hogy e két tudomány ne 

kirekessze egymást, hanem kézen fogva vezessék az emberiséget a világ megértése felé. Ennek 

eléréséhez megismertetem a metarealizmus formáit, és levezetem belőle az értelmes tervezés tanát, 

mely ma még gyermekcipőben jár, ezért le kell róla porolni az áltudományos elgondolásokat. 

Ezekkel az elfogadható megoldásokkal kínálok megoldó kulcsot azok számára, akik nyitottak arra, 

hogy a természet törvényeit egyszerre két szemszögből lássák, mely a természettudomány és a 

teológia párbeszédéből jön létre, és válik egységessé. 

  



 

 

IVÁNKOVITS LÁSZLÓ 

Msc Ápoló 

BSc, 4. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

dr. Betlehem József 

egyetemi docens, PTE ETK 

dr. Helembai Kornélia 

főiskolai tanár, SZTE ETSZK 

 

 

Pszichés állapot és kiégés a mentők körében 

 

A kutatás célja az Országos Mentőszolgálat állományában dolgozók pszichés állapotának vizsgálata 

volt a kiégés vonatkozásában és cél volt azon tényezők azonosítása, amelyek kedvezőtlenül hatnak 

a mentőszolgálatnál dolgozók pszichés állapotáraVizsgálati anyag és módszer: Kvantitatív, 

keresztmetszeti kutatás keretein belül 1979 fő került bevonásra. A kiégettség szintje a Pines-

Aronson féle Kiégés Önértékelési Skála alkalmazásával került felmérésre. Az adatok feldolgozása 

az SPSS 17.0 statisztikai szoftver segítségével történt khi négyzet próba, ANOVA és 

korrelációelemezés alkalmazásával. A szignifikancia határ p<0,05 volt. Eredmények: A mentők 

majdnem 40%-a küzd a munkájával járó stresszel, azonban az állandó készenléti helyzet nem hagy 

időt az átélt események értékelésére, megbeszélésére. Szignifikáns összefüggés mutatkozott a 

kiégési szint, az OMSZ-nál elöltött idő, és a munkahelyi körülményekkel, légkörrel való 

elégedettség között (p<0,01). Következtetések: Annak ellenére, hogy mentődolgozók kifejezetten 

veszélyeztetettek a kiégés kialakulásának vonatkozásában, a megelőzést még nem sikerült 

prioritásként kezelni. 

  



 

 

JÓZSA BERTALAN 

Lelkészképző szak 

BA, 8. félév 

Protestáns Teológiai Intézet 

Református – Evangélikus Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. Kállay Dezső 

egyetemi adjunktus, PTI 

 

 

Szabadság-e a keresztyén szabadság? 

 

Pál apostol szabadság-teológiájának egyik legrészletesebb leírása a Galata-levél 5. fejezetében 

található. Bár a szabadság értelmezése már önmagában sem könnyű feladat, ennek lelki 

vonatkozása a galáciabeliek számára még bonyolultabbnak tűnt. Ezért számukra ésszerűbbnek és 

célszerűbbnek tűnt Krisztus keresztjéhez úgy tartozni, hogy egyben megpecsételik magukat a 

törvény és a körülmetélkedés terhével. Pál apostol mégis talál választ a galáciabeliek kérdéseire. A 

szabadság jellegére vagy állapotára való tekintettel Pál kimondja, hogy arról a lelki szabadságról 

van szó, amely a törvény alóli teljes felmentést jelenti. Mindenekelőtt tehát lelki szabadságról 

beszél, amit Krisztus által nyert el és Krisztusban él meg a hívő ember. Mivel Őbenne is teljesedik 

ki, ezért a Krisztus törvényének (6,2) betöltéséről beszél. Ez az állapot viszont felelősségtudatra 

kötelez, ami által Pál hangsúlyozza, hogy a lelki szabadság nem torkollik szabadosságba vagy 

erkölcsi lazaságba. Az apostol ugyanakkor éppen ezzel kívánja a galáciabeliek tudtára hozni azt, 

hogy bár vannak a lelki szabadságnak kitételei is, az mégis lehetséges, megélhető és érezhető, 

amennyiben a hívők a „Lélek szerint járnak”, „vezeti őket a Lélek”, és „követik a Lelket”. A 

keresztyén hívő felelőssége tehát abban áll, hogy egyrészt megőrizze a szabadságot, másrészt pedig 

felismerje azokat a cselekedeteket, amelyek nem egyeznek meg Krisztus törvényével. Mindez 

viszont csakis a Lélek által, az ő jelenlétében valósulhat meg. 
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Szó – hit – hatalom. A kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása Máté 

evangéliumában 

 

Jézus Krisztus a hit forrása tanítása és cselekedetei által, de ő a hit tárgya is - jelzi ezt a kapernaumi 

százados élete és magatartása a Mt 8,5−13-ban. Jelen dolgozat ebből a szemszögből megközelítve a 

hit kérdését, tárgyalja azt a magatartásformát, amely Krisztustól származik, ugyanakkor őreá néz. 

Először Máté evangéliumának egészében igyekszünk felfedezni azokat a szálakat, amelyek által a 

hit forrását alaposabban is megérthetjük és megismerhetjük. Megtudjuk azt, hogy Máté az ő 

evangéliumának szerkesztésében Jézus tanítására és beszédeire helyezi a hangsúlyt, amelyek által 

Jézus hatalmát, isteni eredetét bizonyíthatja. Ebben a kontextusban tehát a százados magaviselete 

tulajdonképpen válasz Jézus cselekedeteire. Az ő életében egyfajta reakcióként jelenik meg a 

Jézusba vetett bizalom, amit Jézus maga hitnek minősít. A két hatalommal rendelkező ember 

találkozik, s mindkettő képessége és státusza szerint cselekszik – derül ki a százados analógiájából. 

Ennek a hitnek lett a következménye egy Jézus által végrehajtott csoda, Jézusnak az a természet 

feletti megnyilvánulása, ami az ő hatalmának bizonyítéka. A találkozás következtében Jézus 

emberként, prófétaként, de Krisztusként is szól, és szavával int, tanít, fedd, de gyógyít is. Jézus 

ugyanis Krisztusként szól, amikor kijelenti, hogy a százados bizalma üdvösségre néző hitnek a jele 

(8,11−12). Ezzel Máté kiszélesíti Jézus munkásságának és missziójának a körét, és a tanítás-

gyógyítás kettőségének váltakozása az evangéliumban, mint Jézus hatalmának bizonyítékai, a 8−9. 

fejezetektől egy más értelmet nyer. 
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A pszichedelikus közösségépítő hatás a goa szubkultúrában 

 

A goa szubkultúra hazánkban csak kevesek számára ismert fogalom, pedig már több éve 

Magyarország ad otthont a világ egyik legnagyobb goa fesztiváljának. A jelenség eredetileg egy 

zenei stílusból és a köré épülő társadalmi csoportokból állt. Az individualizmus a misztikumok és a 

tudatállapotok megismerésével foglalkozik. A mozgalom sajátossága, hogy nem hoztak létre 

bürokratikus struktúrákat, hiszen ezen intézmények ellen való lázadásuk formálta őket közösségbe. 

A magasabb tudatállapotok elérése a spirituális élmények megélése, a különböző pszichedelikus 

drogok fogyasztásával idézhető elő. A közösségépítés a közösségi élményben rejlik. 

A közösséget átjárja a szabadság vágya, a benne élő egyének törekednek az elfogadásra, a 

szeretetre, és közösségi élményekre. Kialakulásának földrajzi gyökerei szembetűnően hangsúlyozza 

a mögötte meghúzódó keleties szimbólumrendszert. 

Dolgozatomban a goa szubkultúrát kívánom bemutatni. A szakirodalom felhasználásával és általam 

készített interjúkkal, prezentálom a szubkultúra gyökereit, a goa zene kialakulását, a köré 

szerveződő parti kultúrát, és nem utolsó sorban a hozzá kapcsolódó szerhasználatot. Érintőlegesen 

kitérek a magyarországi vonatkozásaira is. Vizsgálatom fő célja saját tapasztalat illetve félig 

strukturált interjúk mentén feltérképezni a goa partik közösségépítő hatásait. Kutatásom során az 

egyik fő szempont, amit figyelembe vettem, hogy a rájuk ható impulzusokat hogyan tudják a 

mindennapjaikba beintegrálni.  
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A lakoma, avagy A szexualitás és a két nem szimbolikus percepcióinak vizsgálata a 

gasztroantropológia tükrében 

 

Alapvető tézisem szerint a kultúra integráns voltának köszönhetően képesek vagyunk az olyan, 

minden szinten jelenlévő jelenségek, mint az ételhez és evéshez társuló viselkedési minták, 

szabályok és szimbólumok tanulmányozása által bepillantást nyerni a kultúra és társadalom 

valamennyi jelenségébe. Figyelmem fókuszába a társadalmilag meghatározott nemi szerepek 

mibenlétét, a férfi és női nemi identitás változását és a két nem viszonyában kiemelkedő jelentőségű 

szexualitást helyeztem. A szimbólummá vált ételek és étellé vált szimbólumok visszatükrözik és 

megerősítik a társadalmilag elvárt nemi szerepeket és azok egymáshoz való viszonyát. A nemek 

közötti egyenlőtlenség, a nemi diszkrimináció, a megmerevedett vagy éppen változásban lévő nemi 

szerepek mind kifejezésre jutnak az ételek és főzés szintjén is. 

A konyha szimbolikusan egyfajta imago mundi, a világ kicsiben így par excellence alkalmas a 

nemek szerepeinek, viszonyuknak és a hozzájuk kapcsolódó előítéleteknek a bemutatására. A nő és 

férfi munkája eltérő értékítéletet kap, más típusú foglalatosságnak bélyegzik, mint azt a szakács és 

szakácsnő közti különbség is mutatja. A szexualitás vizsgálatának érzékeny területét azért tartom 

munkám szempontjából elengedhetetlennek, mert felderítése által lecsupaszítva tapasztalhatjuk meg 

a társadalmilag elvárt vagy szorgalmazott nemi viselkedés és a nemek viszonyának, 

jelentésrétegeinek szimbolikus interpretációit. Elsődleges célom olyan kutatás lebonyolítása volt, 

melynek során nem elégszem meg a felszíni, könnyen értelmezhető adatok megszerzésével, hanem 

törekszem a szimbólumok és mélyben rejtező összefüggések feltárására, az étel és étkezés 

szimbolikus rendszerként való kezelése révén a kultúrát, társadalmat és egyént integráns egészként 

bemutatván. Olyan tanulmányt kívántam létrehozni, mely adatai alkalmazott projektekben való 

felhasználása révén, a szimbolikus formában is megtapasztalt nemi egyenlőtlenségek mértékének 

léptéke mérsékelhetővé válhat. 
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A katalán függetlenség dilemmái a 21. században 

 

Dolgozatomban a katalán szecesszió kérdését vizsgálom gazdasági, politikai, nemzetközi jogi és 

kulturális-történelmi szempontok tükrében. Napjainkban ugyanis nagyon aktuális kérdés, van-e 

reális esély arra Európában, hogy egy terület békés úton elszakadjon egy demokratikus 

berendezkedésű országtól, nemzetközi jogilag elismert elnyomó körülmények hiányában, pusztán 

saját gazdasági és történelmi érdekeire hivatkozva. Van-e élet a katalánoknak Spanyolországon és 

az Európai Unión kívül? Elbírhatja-e a főként a nemzetközi kereskedelemre és egyéb tercier 

ágazatokra támaszkodó Katalónia az önállóság súlyát? Milyen hatásai lehetnek a katalán 

szecessziónak a spanyol társadalmi integritásra? Elég-e a katalán identitás, az évszázados 

szabadságvágy és a nacionalizmus egy új, jól működő állam irányításához? Egyáltalán a katalánok 

inkább profitálnának az elszakadásból, vagy inkább vesztenének vele? 
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A fékek és ellensúlyok valamint a hatalommegosztás rendszere az Egyesült Államokban az 

egészségügyi törvény kapcsán 

 

A dolgozatom témája és célja a fékek és ellensúlyok és a hatalom megosztásának rendszerének 

bemutatása, Obama egészségügyi törvénytervezetének sorsa kapcsán. A reform előkészítése, a 

törvény elfogadása majd utóélete összefonódik az adott időszakban lezajlott választásokkal is, és a 

viták túlmutatnak az egészségbiztosítási rendszer változásából adódó gyakorlati kérdéseken, magát 

a politikai rendszert, a hatalmi ágak működését, a hatalom horizontális és vertikális megosztását, az 

amerikai demokrácia alapjait is érintik. A folyamat során kérdések merülnek fel az elnöki szerepkör 

lassú bővülését illetően, hangsúlyt kapnak az Egyesült Államok jelenlegi belpolitikai vitái, amelyek, 

mint később láthatjuk, erőteljes pártpolarizációs erőkként lépnek fel. 
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„Homokdűne az ember lába alatt a terep”. Az etikai felelősség jelentésváltozatai a kortárs 

antropológiában 

 

A kortárs és hangsúlyozottan az alkalmazott antropológia diskurzusát többek között olyan kutatások 

és esetleírások tematizálják, amelyek a globális kontextusban megjelenő társadalmi problémák – 

migráció, urbanizált és rurális szegénység, túlnépesedés, járványok, katasztrófák, fegyveres 

konfliktusok, a globális felmelegedés – multidiszciplináris vizsgálata mellett megoldási akciótervet 

is kínálnak. Az alkalmazott antropológia olyan kutatáson alapuló, gyakorlati eredménnyel szolgáló, 

komplex módszertannal rendelkező szakterülete a kortárs antropológiának, amely a lokális 

kulturális rendszerben nem csak a változást képes elősegíteni, hanem a stabilitást is megőrzi az 

antropológiai adatok, a közvetlen beavatkozásra irányuló kezdeményezések és adott esetben a 

szakpolitikai javaslatok segítségével. Ez összefüggésben van azzal is, hogy a globalizáció korára az 

antropológia tudományának alkalmazási horizontja megváltozott. Mára a terepmunka – az 

antropológia alapvető módszertani és elméleti feltétele – egyet jelent a kutatói részvétel komplex 

folyamatával, amely tervszerű és célorientált cselekvésként hatást fejt ki, és magával vonja a kutatói 

felelősségvállalás felismerését is. 

Jelen tanulmány egy nagyobb ívű kutatás eredményeinek első összegzése, amely arra keresi a 

válaszokat, hogy miért megkerülhetetlen korunkban bármely szociokulturális jelenséget feltáró 

antropológiai, illetve alkalmazott antropológiai munka során az etikai felelősség fogalmának 

tisztázása, értelemtartalmának pontos meghatározása. A feltevés igazolását egyrészt az alkalmazott 

antropológia azon történeti epizódjainak bemutatása segíti, ahol az antropológia használata 

(anthropology in use) valamilyen etikai dilemmát hozott felszínre az Egyesült Államokban. 

Dolgozatom célja továbbá, hogy ismertesse és elemezze néhány kiválasztott hazai antropológus 

„alkalmazott antropológiai” tapasztalataihoz kapcsolódó főbb etikai kérdéseket. 

Kulcsszavak: alkalmazott antropológia, felelősség, etika, tudománytörténet,  
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Az amerikai Közel-Kelet-politika kudarca és annak hozzájárulása az Iszlám Állam 

felemelkedéséhez 

 

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások jelentős változásokat indukáltak az amerikai 

külpolitikában, amelyek elsősorban az Egyesült Államok Közel-Kelet-politikájában 

manifesztálódtak. Az USA afganisztáni és iraki háborúja olyan horderejű változásokat 

eredményezett a térségben, amelyek a mai napig befolyásolják a politikai folyamatokat. A Bush-

kormányzat "grandiózus projektjei" nem valósultak meg: a demokráciák kora a térségben nem jött 

el, az iraki nemzetépítés kudarcot vallott, a merev neokonzervatív világszemlélet kiélezte a 

szektariánus (síita-szunnita) ellentéteket, amely elősegítette a szélsőségek előretörését. Ebben 

szerepet játszott az USA által támogatott Núri al-Máliki vezette síita elit is, amely nem kívánta 

szolgálni a szunniták integrációját, és az amerikai kivonulás utáni kirekesztő politika ismét egy 

szélsőséges szervezet, az Iszlám Állam iraki előretörését eredményezte. Ebben a folyamatban az 

arab tavasz, kiváltképp a szíriai polgárháború is komoly befolyásoló tényező. Az Obama-

kormányzat erőtlen és megkésett reakciói az eseményekre hátrányosan érintették az amerikai 

térségbeli érdekeket. A szíriai polgárháború komplexitása nem tette/teszi lehetővé az amerikai 

vezetésnek a hatékony fellépést, ezzel pedig egy olyan patthelyzet állt elő, amelyben könnyedén, a 

harcokban megerősödve, és jelentős területeket megszerezve emelkedhetett ki a lázadó csoportok 

közül az Iszlám Állam, amely emellett komoly pénzügyi forrásokkal is rendelkezik. A 

terrorszervezet egy Belgium nagyságú területen gyakorol hatalmat, brutális, embertelen 

cselekményeket követ el, és óriási humanitárius katasztrófát idéz elő. Az amerikai külpolitika pedig 

egyelőre nem tud hatékony választ adni a kihívásra. 
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Az Empedoklész-karakter Nietzsche korai gondolkodásában 

 

Milyen filozófiai pozícióból alkotta meg Nietzsche az ő saját Empedoklész-karakterét? És milyen 

mértékek alapján? Honnan beszél Nietzsche, mikor a görögség összkarakterét alkotja meg? 

Előadásom arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, Nietzsche milyen feltételek mellett alakította ki 

filozófiáját. A görög kultúra újraalkotásán kezdve, az ógörög filozófustípusok megalkotásán 

keresztül, megérkezve a karakter fogalmáig. Mindezen eredményeket pedig A Történelem 

hasznáról és káráról című korszerűtlen elmélkedés végkifejletében összegezve. 
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Ellenségképek átalakulása a magyar politikában 

 

A dolgozat a politikai ellenségkonstruálással foglalkozik. Az elméleti rész általánosságban azt 

tárgyalja, hogyan lesz valami „jó" vagy „rossz". Mi az a „jó" és „rossz" azt, hogy miként tudja 

megkülönböztetni önmagát egy politikai erő, egy politikus az  ellenfelétől vagy ellenségétől. Arra 

keresem a választ, hogy az ellenségkonstruálásnak mi a szerepe, miért lényeges, miért 

nélkülözhetetlen, ha egyáltalán nélkülözhetetlen. Valamint azt, hogy milyen szerepe van az 

ellenségnek a politikai identitásban. A dolgozat gyakorlati része a hazai politikával foglalkozik. A 

Nemzeti Együttműködés Rendszerét veszi górcső alá. A második Orbán-kormány 

ellenségkonstruálásával foglalkozik. Egyrészről az ellenség megalkotásának céljával, azzal, hogy 

miért van szükség az ellenségre, ha egyáltalán szükség van rá. Másrészről az ellenség születésének 

nyelvi körülményeit vizsgálja, azt, hogy milyen formában jelent meg az ellenség a diskurzusban, és 

miért. A különböző idegen, külföldi ellenfelekkel vívott „harc” megjelenését elemzi, a politikai 

diskurzusban. Az elemzés célja, hogy rávilágítson  a módra, ahogy a megvívott „harcokat” 

legitimálja a kabinet, illetve ahogy értelmezi a „támadásokat”, valamint az úgynevezetett 

„szabadságharc", amely a „nemzetet” veszélyeztető támadóval szemben történt, hogyan képes 

legitimálni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, azaz a kormány hatalmát.  
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Az egyén helye és szerepe Schopenhauer filozófiájában 

 

Dolgozatom egy sajátos szemszögből vizsgálja Schopenhauer életművét. Kutatásaim során arra 

voltam kíváncsi, hogy filozófiájában hol és milyen szerepet kaphat az egyéniség, éppen ezért 

igyekeztem feltárni azokat a pontokat, ahol a mindent átható akarat és az egyén konfrontálódásba 

kerül. Úgy vélem, az életműben ez leginkább három ponton érhető tetten: Schopenhauer halálról, 

szerelemről és a világban létezésről alkotott gondolataiban, így munkámat is e három témakör 

szerint tagoltam fejezetekre. A halál, mint az egyén egzisztenciális határhelyzete egyértelműen 

releváns a problémát illetően, és ennek az egzisztenciának a vigasztalására Schopenhauer is nagy 

figyelmet fordít. A szerelem, ami lényegében az egyéni választás, majd pedig egyfajta feloldódás 

színtere, megint csak fontos pontja a schopenhaueri filozófiának is. Végezetül a gyakran 

pesszimistának tartott schopenhaueri világképben is megjelenik az egyén, s nagy hangsúlyt kapnak 

problémái. Így, bár Schopenhauer filozófiájában az egyén visszaszorítására törekedett, mégis azt 

mondhatjuk, e három ponton teret ad neki, az egyén megsemmisítése a rendszerből - már amennyire 

az ő filozófiáját rendszernek nevezhetjük - lehetetlen. Ennek a lehetetlenségnek a bemutatására 

tettem kísérletet. 
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Mese, mese, meskete, királyság is fekete… Jótám meséjének (Bír 9,8–15) exegézise 

 

A Bír 9,8–15 mind műfajában mind jelentését tekintve egy igen vitatott ószövetségi perikópa. R. 

Bartelmus szerint a történet egy parabola, K. Schöpflin szerint egy metaforikus narratíva, W. C. van 

Wyk, S. Tatu és W. G. Lambert szerint az ókori közel-keleti irodalomban sokszor megjelenő 

synkrisis, és a kutatók egy jelentős része szerint (K. Budde, W. Nowack, E. H. Maly, J. Ebach – U. 

Rüterswörden, R. Müller stb.) pedig tanító mese (fabula). Ugyancsak vitatott kérdés, hogy a történet 

egy konkrét történelmi helyzetre vonatkozóan fogalmazódik meg – jelesen az Abimelek királysága 

ellen–, vagy pedig egy általános, örökérvényű tanítást ad a királyság intézményéről, azt negatív 

színben tűntetve fel. A dolgozat ezekre a kérdésekre keresi a választ a filológia, formakritika és 

hagyománykritika eszközeit felhasználva. A műfaj meghatározása után a szöveg mondanivalójának 

és csattanóinak kiemelésére kerül sor. 

  



 

 

KATONA ESZTER 

Társadalmi tanulmányok 

BA, 7. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Simon Dávid 

óraadó oktató, ELTE TÁTK 

 

 

Migráció az egészségügyben - Az orvosmigráció alakulása 2009 és 2013 között – az 

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adatainak elemzése alapján 

 

A dolgozatomban az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adatait elemzem. A 

felhasznált adatbázis alapját a magyar állampolgárságú orvosok hatósági bizonyítvány-igénylései 

képezik a 2009-2013 közötti időszakban. A külföldi munkavállalás az egészségügyi dolgozók 

körében hatósági bizonyítvány igényléséhez kötött, ez teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a 

magyar állampolgárságú orvosok közül évente legfeljebb hányan válhattak külföldi 

munkavállalóvá. 

Elemzésemben meghatározom az orvosok elvándorlásának mértékét, a leginkább preferált 

célországok vonzerejének alakulását a vizsgált időszakban, valamint a kivándorlás mértékét nem, 

korcsoport, és szakképzettség szempontjából. Vizsgálatomban keresem a választ arra, hogy a 

magyar orvosok esetében milyen mértékben játszanak szerepet az egyes migrációelméleti modellek: 

vonzóbbá tesznek-e egy országot az egészségügyre fordított magasabb kiadások illetve az 

egészségügyi dolgozók hiánya a munkaerőpiacon. 

Az elemzésből kiderül, hogy az adott időszak alatt a migráció arányában nincs jelentős növekedés; 

az orvos-állomány változását nem befolyásolja jelentősen a hatósági bizonyítványt igénylő orvosok 

száma. A hivatalos és a médiában megjelenő adatok alapja az itt vizsgált adatbázis, így az 

elemzésem eredményei és a hírportálokon megjelenő adatok összevethetőek. A média az 

eredményeim alapján – a rendelkezésre álló adatbázis nem megfelelő elemzésének köszönhetően – 

nem a tényleges migrációhoz közelítő adatokat mutatja, hanem annál jóval magasabb arányról 

számol be. 

A dolgozatom az orvosmigráció kutatásának egy kisebb szelete, eredményei azonban fontos 

kérdéseket vetnek fel, melyek a témakör kutatása során elhanyagolhatatlanok. Munkám egy 

közigazgatási adatbázist hivatott bemutatni, célom a hiányosságaira rámutatni és a további elemzési 

lehetőségeit felderíteni.  
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A "Responsibility to Protect" és alkalmazásának kihívásai a nemzetközi jogban 

 

Dolgozatomnak mindenképp olyan témát kívántam választani, ami a nemzetközi jog egy érdekes 

szegmensét dolgozza fel és van valamiféle aktualitása. Választásom végül a védelmi felelősség 

elvére esett, ami véleményem szerint mindkét kritériumnak tökéletesen megfelel. Dolgozatomban a 

hagyományos válságkezelési módszereket (Szomália és Ruanda) hasonlítom össze az R2P új 

válságkezelési stratégiáival (Líbia és Szíria). 

Líbia és Szíria kapcsán látható, hogy a védelmi felelősség elve számos újítás ellenére nem váltotta 

be a hozzá fűzött reményeket. A líbiai intervenció kulcsa a BT tagok, ha nem is egyetértése, de 

hallgatólagos beleegyezése volt. Líbia kapcsán az oroszok és a kínaiak is zöld utat adtak a 

beavatkozásnak, nem vétózták meg a BT elé terjesztett javaslatokat, míg Szíria kapcsán már éltek 

vétójogukkal. 

Egyik esetben sem a tényleges történések döntötték el a beavatkozás kérdését, a BT határozatokat 

nem az emberi szenvedés mértéke szerint adták ki és nem is a megfigyelők jelentéseire alapozták. A 

BT mindkét esetben politikai okok figyelembevételével hozott döntést, ahogy korábbi konfliktusok 

esetében is, mivel egy politikai szerv. Mivel Szíria esetében nem volt egységes a politikai akarat a 

BT tagok között, ezért ott nem is történt beavatkozás. Ez felveti a BT és az egész ENSZ esetleges 

szerkezeti reformját, ami ellen azonban a BT-ben állandó tagsággal rendelkező hatalmak 

tiltakoznak és folyamatosan megvétózzák az erre irányuló kísérleteket.  

A legtöbb szakértő véleménye szerint az R2P a számos fent említett újítás ellenére sem vált egy 

tiszta jogi koncepcióvá, vegyíti a jogi és politikai alapokat. Kérdéses persze, hogy válhat-e 

egyáltalán egy tisztán jogi koncepcióvá, ahol a beavatkozó állam mindenfajta politikai hátsó 

szándék nélkül az emberi szenvedés megakadályozását tűzi ki célul egy beavatkozás során, hiszen a 

történelmi példákat tekintve a beavatkozások mindig is a nagyhatalmak hatalmi játszmái volt és 

legfőbb meghatározójuk a politika és a pénz voltak. 
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Művészetterápiás lehetőségek a fogyatékos személyek foglalkoztatásában 

 

A fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok foglalkoztatásában a művészetekkel való foglalkozás 

lehetőségét vizsgálom és mérem. Azért választottam ezt a témát, mert ez egy új foglalkozás típus és 

egy összekötő kapocs az emberek között. Különböző alternatív foglalkozásokat mutatok be a 

dolgozatomban: pl. tánc-, zene-, dráma-terápia. Munkám gyakorlat központú, három értelmileg 

sérült csoporttal foglalkozom, két csoportot megfigyelek, egy csoportban foglalkozásokat is tartok. 

Az általam foglalkoztatott csoport tagjai felnőtt fogyatékkal élők. Hat tevékenységet ismertetek a 

dolgozatomban, ezek témája a kommunikáció és szociális készségek fejlesztése. Munkám célja az, 

hogy megtudjam: mennyire hatékonyan fejleszthetőek ezekkel a módszerekkel az értelmi sérült 

gyerekek és felnőttek. A másik fontos célkitűzésem, hogy kutassam: mennyire fejleszthető ezen a 

területen a szociális munka. 
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Venni vagy nem venni - Az etikus fogyasztás mint politikus fogyasztás empirikus vizsgálata 

 

A dolgozat arra keresi a választ, hogy az etikus fogyasztás értelmezhető-e politikus fogyasztásként. 

A dolgozat előzetesen megfogalmazott hipotézise szerint azok az egyének hajlamosabbak etikus 

elemeket építeni fogyasztói döntésükbe, akik politikailag egyébként is aktívak, és a változás 

reményében készek a piacon kinyilvánítani preferenciáikat. A hipotézis tesztelésére az ESS 2011-es 

felvételének adatbázisa alapján többváltozós bináris logisztikus regresszió segítségével kerül sor. 

Az eredményekből kitűnik, hogy szignifikáns kapcsolat van az etikus fogyasztás és a politikai 

aktivitás között, bevont háttérváltozók alapján egy medián csoportra jellemző az értékorientált 

vásárlás, akik döntően a leggazdagabb európai államokban élnek. Jelen modell döntően egyéni 

szintű változókkal dolgozik, azonban a probléma multilevel modell segítségével történő vizsgálata 

további kutatási lehetőségeket tartogat. 
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A diákok, mint az uniós polgárság problémáinak jövőbeli lehetséges megoldása 

 

Az európai kontinens több szempontból is különleges. A világon ez az egyetlen földrész, ahol 

ekkora területen ennyi független ország él együtt. Európában a történelem kezdete óta háborúk 

váltották egymást: határok, népek keveredtek, egyesültek. A Maastrichti Szerződésnek 

köszönhetően ma már uniós polgárokként tekinthetünk egymásra. Az intézmény elengedhetetlen az 

Európai Unió számára, hiszen geopolitikai stabilitást ad, erősíti az Unió demokratikus jellegét, 

növeli a polgárok szabadságát. Ahogy magában foglalja a polgárok nemzeti, nemzetközi, illetve 

nemzetek feletti státuszát, úgy megtalálható benne az egyéni, illetve a közösségi identitás is. 

Dolgozatomban megvizsgáltam e pár évtizedes integrációs kapocs helyzetét, s úgy tűnik, 

napjainkban a fogalom nem jelent sokat egy átlag európai polgárnak, hiszen hiányzik az Egyesült 

Államokban oly jelentős szerepet játszó, népeket összekapcsoló közös filozófiai háttér. 

Ennek feloldására az uniós diákságot, annak mobilitását hívom, akikben több szerző is a polgárság 

krízisének megoldását látja, hiszen a diákság a nyelvek sokszínűségével, valamint az együttélés 

„tudományának” elsajátításával erősíti Európa integrációját, mivel azon külföldön szerzett 

képességeik, mint például a más kultúrával való együttélés, annak tisztelete a közös polgárság 

tudatát idézi elő. Másrészt a diákok mellet szóló érv, hogy a szociális összetartozáshoz a gazdasági 

fejlettség is elengedhetetlen. A szélesebb körű tudást megszerző diákok nemcsak saját maguk 

számára termelnek szellemi profitot, hanem az Unió gazdaságának is jelentős előnyt jelentenek. 

A jelenlegi jogszabályokat megvizsgálva azonban megállapítható, hogy azok nem sürgetik, sőt 

akadályozzák a diákok, illetve az Unió fejlődését, továbbá a joggyakorlat sem ösztönzi őket a 

polgárság problémájának megoldására. Így egy új helyzet kialakítása a jövő generációira hárul. 
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Busójárás Mohácson – Mennyit ér felkerülni Az emberiség szellemi kulturális örökségének 

reprezentatív listájára? 

 

TMDK dolgozatunk témája az UNESCO Kulturális Világörökség Program, azon belül is a magyar 

jelölések közül elsőként a reprezentatív listára került mohácsi busójárás. Ezt a témát azért tartjuk 

érdekesnek, mert a természeti kincsek mellett a kulturális értékek, hagyományok megőrzése is 

fontos, sőt létfontosságú egy ország kulturális identitásának fenntartásához. Magyarország számára 

nagy büszkeség, hogy 4 magyar szellemi örökség is található a listán. Ez rengeteg lehetőséget is 

magában foglal, mivel így olyan országokba is eljut ezen hagyományok, szokások, módszerek híre, 

ahol eddig ezek ismeretlenek voltak. Magyarország így külföldi és az országukat jobban 

megismerni kívánó hazai turisták célpontjává válhat. Dolgozatunk célja annak feltárása, hogy 2009 

óta az UNESCO milyen jellegű támogatásokat nyújt és ezek révén a Busójárás népszerűbbé, 

ismertebbé vált-e a külföldiek körében. Ehhez kutatást készítünk kérdőív formájában. Röviden 

bemutatjuk a mohácsi busójárás több száz éves hagyományait, szokásait. Dolgozatunk végén 

összegezzük a leírtakat, kiemelve, hogy elég-e az UNESCO listájára felkerülni ahhoz, hogy a 

kulturális örökségek, szokások fennmaradjanak, illetve javaslatokat teszünk arra vonatkozóan, hogy 

miként lehetne a programot hatékonyabbá tenni. 
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A jelenlét csöndje. Pilinszky János színháza - drámák és színházesztétika 

 

Pilinszky János prózai- publicisztikai írásaiból kirajzolódik egy sajátos színházesztétikai felfogás: a 

szakrális színház koncepció. Gondolkodásában művészet és szakralitás – egyfajta metafizikai 

horizont – szorosan összefonódva, egymástól elválaszthatatlanul jelenik meg. Esztétikai 

gondolatainak kiindulópontját a művészet általa észlelt válságfolyamata adja, melyet 

jelenlétvesztésként összegez. A válság bár a művészet egészét érinti, leglátványosabban a 

színházban jelentkezik. A színház saját természetéből fakadóan – metafizikai küzdőtérként – válik 

legalkalmasabbá ennek ábrázolására, egyedi megfogalmazása adja jelentőségét esztétikájában. „A 

színház mindig is érdekelt, anélkül, hogy darabírásra gondoltam volna.”(Hogyan és miért? – 1973) 

Miközben Grotowski és Wilson színházát a válságra adott megoldásként értelmezi írásaiban, a két 

színházcsináló gondolatai erős hatást fejtenek ki esztétikájára, a szakrális színház koncepcióra. 

Dolgozatom első felében a felvázolt színházesztétikák elemzése áll középpontban. Grotowski és 

Wilson színházának vizsgálata előtt a Pilinszky által megfogalmazott művészeti válságfolyamatra 

tekintek vissza. A jelenlétvesztés perspektívájából vázolom a naturalista, polgári színjátszást, a 

becketti abszurd színházat, majd Brecht epikus színházát. Így válik érthetővé Grotowski és Wilson 

színházának radikális újszerűsége. Mind a „szegény színház” és Wilson „unalmon túli” 

dramaturgiája szorosan összekapcsolódik a szakrális színház koncepcióval. Pilinszky 

gondolkodásában a katolikus szentmise mint a legtökéletesebb dráma jelenik meg. Egyedül az 

átváltoztatás közbeni csend képes az utolsó vacsora eseményeinek igazi jelenlétét megadni, ezáltal 

valósul meg a „hic et nunc”. Szakrális színház koncepciója miközben összefonódik egy sajátos 

időfelfogással, mely a „jóvátehetetlen jóvátétele” gondolatból ered, magába olvasztja a Simone 

Weil-i „drame immobile” elképzelést. A tanulmány második részében Pilinszky 70-es években 

született színműveinek (Gyerekek és katonák, Síremlék, „Urbi et orbi” a testi szenvedésről, 

Élőképek) elemzése kerül előtérbe. A korábban bemutatott színházesztétika a drámák lehetséges 

értelmezési keretét nyújtja. A szakrális színház felőli elméleti megközelítés és a drámák között 

húzódó kapcsolat vizsgálata mellett a színművek önálló művészeti alkotásként hordozott értékeit is 

szem előtt kell tartani. Az elemzés rámutat azok jelentőségére a magyar színháztörténet 

szempontjából. 
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A történelmi Magyarország délvidéki és felvidéki területein élő németségének kálváriája a 

XX. Században 

 

A trianoni békeszerződést követően nemcsak a magyarság szakadt szét a környező államok 

területére, hanem a közel két millió főt kitevő Kárpát-medencei németség is. A kutatás során 

vizsgált két állam közül Csehszlovákia 265 000, míg Jugoszlávia 310 000 fős németséget “örökölt”, 

amelyek a két világháború között a helyi magyar kisebbséggel szemben privilegizáltak voltak, 

azonban a II. világháború hadi és politikai eseményei a térség német közösségeinek sorsát 

„megpecsételték”. A világháborús vereség miatt Európa-szerte a németség kollektív bűnössé vált, 

amely a Kárpát-medencei németeket sem kímélte. A háborút követően a két környező állam „sem 

tartott már igényt” a korábban előnyben részesített, de 1944 után már „kényelmetlenné”, sőt 

problémássá vált német kisebbségre, ezért igyekeztek ezen közösségtől minden lehetséges fizikai 

eszközzel megszabadulni (kitelepítés, internálás, genocídium).  

Így tűnt el Délvidékről és Felvidékről az 1910-es népszámlálások alapján közel 600 000 német ajkú 

ember, akik „történetének” elemzésével egy olyan, a térségre jellemző probléma tárható fel, mely 

megmagyarázza napjaink viszályait, konfliktusait is. A vizsgált téma ezen túl azért is „állatorvosi 

ló”, mivel bemutatja a korabeli többségi politika kisebbségellenes gyakorlatát, a nagyhatalmak 

„tájékozatlanságát és érdektelenségét” egy-egy kisebbség léte szempontjából, valamint kilép a 

magyar tudományos élet és közvélemény azon „egysíkú szemléletmódjából”, amely csak a határon 

túli magyarság sorsát vizsgálja, szemben a nagyságrendileg hasonló létszámú és történetű Kárpát-

medencei németséggel. 
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók helyzete a többségi osztályközösségekben 

 

Célok: Egy illetve két enyhén értelmi fogyatékos tanulót integráló negyedikes és ötödikes osztályok 

szociogramjainak összevetését, elemzését tűztem ki célul. Olyan kérdésekre kerestem a választ, 

hogy vajon van-e különbség az enyhén értelmi fogyatékos tanulók elfogadásában az egy illetve két 

tanulót integráló osztályokban, vagy hogy milyen tényezők befolyásolják az osztályok szerkezeti 

típusainak alakulását. 

Minta: 269 fő, 148 fiú, 121 lány, ebből 24 tanuló enyhén értelmi fogyatékos, 11 fiú, 13 lány. 8 

negyedikes és 8 ötödikes osztályt vizsgáltam, amelyek 1 vagy 2 enyhén értelmi fogyatékos tanulót 

integrálnak. 

Módszer: A szociogramok felrajzolását egy erre a célra fejlesztett szoftver, (Smetry) segítségével 

készítettem el, az elemzésük pedig a Mérei Ferenc által kidolgozott többszempontú szociometriai 

módszer segítségével végeztem. 

Eredmények: Az egy illetve két tanulót integráló osztályok elemzése során négy esetben az egy 

tanulót integráló osztályok közösségét találtam érettebbnek és összetartóbbnak, négy esetben pedig 

a két tanulót integráló osztályok közösségét. Az egy illetve két tanulót integráló osztályok 

szociogramjainak szerkezete között sem találtam számottevő különbséget. Az osztályfok és a 

magányos tanulók összefüggését vizsgálva azt az eredményt kaptam, hogy míg a negyedikes 

integráltan tanulók 75%-a magányos, az ötödikeseknél ez az arány 25%. Az ötödikes osztályok 

szerkezetét egymástól elzárkózó csoportokkal jellemezhetjük, mégis harmadannyi a magányos, 

integrált tanulók száma. Az eredmények közül kiemelendő, hogy az ötödikes osztályok szerkezeti 

típusainak elemzése során beazonosítottam egy új szerkezeti típust: a klikkesedő közösséget. A 

tanulók társas helyzetét tekintve szembetűnő a különbség az integrált és a többségi tanulók között: a 

magányos, integrált tanulók négyszer annyian vannak, mint a magányos, többségi tanulók. A 

kohéziós mutatók és a szerkezei típusok közötti összefüggések az előfeltevéseim szerint alakultak: a 

halmazszerkezetű, laza szerkezetű, szétesett osztályokban a mutatók alacsony értékeket vesznek fel, 

a tömbszerkezetű vagy klikkesedő osztályok mutatói pedig magasabbak az átlagosnál. Fontos még 

kiemelni, hogy hogy az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek között nem alakul ki kölcsönös 

kapcsolat, inkább a többségi gyermekek barátságát keresik. 

kulcsszavak: szociometria, integráció, enyhén értelmi fogyatékosság 
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"Most már én jövök?" - Az állami gondozásban élő fiatalok médiahasználata 

 

Dolgozatom témája a gyermekotthonban élő fiatalok médiahasználata. A kérdést azért tartom 

relevánsnak, mert a fejlődő technika hatására a média ma már szinte észrevétlenül épül be a 

mindennapok rutinjába. Emellett egyre több irodalom foglalkozik a rosszabb körülmények között 

élők kommunikációs szokásaival, a kommunikációs eszközökhöz való korlátolt hozzáférésükkel. 

Témaválasztásomhoz a „Tudománykommunikáció a Z generációnak” című projekt is hozzájárult. A 

kutatás egy alcsoportja a hátrányos helyzetű fiatalok médiafogyasztására irányult, és a kapott 

eredmények alapján a kérdés mélyebb feldolgozásra érdemesnek bizonyult. Írásomban 

tanulmányozom az intézetben élő gyermekekkel, pszichológiai hátterükkel és a fiatalok 

médiafogyasztásával foglalkozó szakirodalmat, és összevetem a boglári Kikötő Gyermekotthon 

lakóival készített interjúk, valamint a résztvevő megfigyelés során tapasztalt eredményekkel. 
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A pszichoanalízis kritikája Deleuze és Guattari vágyfelfogása alapján 

 

A tanulmány a pszichológia gyakorlat filozófiai kritikájával foglalkozik. Ennek alapja Gilles 

Deleuze és Félix Guattari 1972-ben megjelent L’Anti-Oedipe című filozófiai műve, amely szakítva 

az addigi pszichológiai hagyománnyal a vágy fogalmát nem a hiánnyal azonosítja, hanem pozitív és 

teremtő jellegét hangsúlyozza. A dolgozat az ebből levezetett új tudattalan modellt veti össze 

Sigmund Freud gondolataival és az abból kibontakozó analitikus gyakorlattal. Deleuze és Guattari 

az intézményesült pszichológia bírálatát a kapitalista rendszer kritikájára futtatja ki, ezért a dolgozat 

utolsó fele ezt a kritikát és az analízis alternatívájaként bemutatott „skizoanaízis” módszerét 

ismerteti. A tanulmányban a pszichológia és a kapitalizmus kapcsolata végül rávilágít a kritikai 

hozzáállás politikai jelentőségére. 
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Krisna-hívők párválasztási szokásai 

 

2013. évi TDK-dolgozatomban a somogyvámosi Krisna-hívők párválasztási szokásait és a Krisna- 

tudatos házasságot kívánom megérteni. A párválasztás intézménye rendkívül fontos minden 

egyénnél, főként az említett vallásos közösségben, ugyanis itt a házasság egy életre szóló döntés. 

Úgy gondolom, hogy a Krisna- tudatos párválasztásnál a megfelelő társ választásában a szerelem 

csak másodlagos szempont. Számukra egy lelki társ, egy barát megtalálása a cél. A Krisna-hívők 

intelligenciával és megfontoltsággal választanak maguknak párt. Ezzel szemben a befogadó 

társadalom párválasztásánál a külső az elsődleges tényező, majd pedig az érzelmek hatására 

választják ki partnerüket. Interjúim segítségével ezekre a megállapításokra kerestem a választ. 

Kutatásomat egy hetes terepmunkával támasztottam alá, melyet Somogyvámoson végeztem a 

Krisna-völgy indiai Kulturális Központ és Biofarmon 2013 januárjában. A terepmunkám során 

tizenkét adatközlővel készítettem félig strukturált interjút és részt vevéses megfigyelést is 

folytattam. 

Dolgozatomban ismertetem a magyarországi párkapcsolatokat, valamint a Krisna-völgyi 

párválasztás menetét. Szó esik a férfi és nő kapcsolatára vonatkozó szabályokra, melyeket 

gyakorlati példákkal támasztok alá. A párválasztást egy egyéni eset útján is bemutatom. Kutatásom 

során arra is kerestem a választ, hogy mik a legfontosabb elvárások egy Krisna hívő számára, 

valamint, hogy hogyan zajlik a védikus esküvő. 
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Családtervezés egy magyarországi egyetemen 

 

A gyermekvállalás gondolata a megfelelő partner mellett a legtöbb huszonéves nő fejében 

megfordul, viszont ez a gyakorlatban ettől jóval később valósítható meg. A kilencvenes években a 

hasonló korúak többsége már legalább egy gyermekkel rendelkezett. A kitolódás egyik legnagyobb 

problémájának azt tartom, hogy a fiatal nők nem tudnák finanszírozni egyetlen egy gyerek 

felnevelését sem. A kései családalapítás másik okának tekinthető, hogy a fiatal nők félnek, hogy a 

nem kívánt terhesség bekövetkezésekor karrierjüket vagy tanulmányaikat meg kell szakítaniuk. A 

gyermekvállalás tudatos döntés, ennek ellenére mégis a felelőtlen szexuális életet élők vagy a 

fogamzásgátlást nem szem előtt tartók körében előfordul a nem kívánt terhesség, ami miatt az 

abortuszok száma magas. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a terhességmegszakítás nehéz lelki 

feldolgozással jár. Az egyetemisták körében az is látható, hogy vannak, akik a gyermekvállalás 

mellett döntenek a nem kívánt terhesség bekövetkezésekor. Dolgozatomban egy magyarországi 

egyetemre járó nők családtervezéssel kapcsolatos véleményét kívánom megvizsgálni. Emellett 

képet szeretnék kapni arról, hogy miért választják a tanulmányok folytatása melletti 

gyermekvállalást, hogyan tudják összeegyeztetni az anyaságot és a karriert vagy éppen ellenkezőleg 

következményekkel járt-e az egyetemi tanulmányokra nézve a korai terhesség. Továbbá 

megvizsgálom, hogyan hat a terhességmegszakítás átélése egy fiatal lányra. Kutatásom során egy 

magyarországi egyetemre járó lányokkal félig strukturált interjút kívánok készíteni. 
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Politikai aktivizmus és identitás kulturális antropológiai elemzése a 2014-es országgyűlési 

választás kampányában 

 

Tanulmányomban a 2014-es országgyűlési kampány során folytatott terepmunkám elemzését írtam 

le. Az Együtt-PM aktivista csoportjánál a kulturális antropológiai eszközeit, módszereit használtam, 

azaz elsősorban résztvevő megfigyelést alkalmaztam, másodsorban pedig félig strukturált interjúkat 

készítettem. Két nagyobb témát vizsgálok a politikai és szimbolikus antropológia nézőpontjából: 

egyfelől az aktivista csoport működését, az akciók, performanszok és tüntetések leírásán és 

elemzésén keresztül; másfelől a csoporttagok politikai identitását és értékrendjét érintő kérdéseket, 

végigtekintve a humoros, (ön)ironikus megszólalásokon, helyzeteken, és felhasználva egyes 

interjúrészleteket is. 
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A Ground Zero öröksége. A Nemzeti 9/11 Emlékmű és Múzeum 

 

A World Trade Center ikertornyainak összeomlásával Manhattan látképe radikálisan megváltozott, 

ez a változás pedig lenyomata a status quo változásának, az amerikai nemzetben és társadalomban 

bekövetkezett zavarnak. A tornyok szimbolikusak álltukban és pusztulásukban is: jelképei voltak 

egy gazdasági hatalomnak, egy nyugati városi életmódnak, egy világváros vérkeringésének 

központjában, annak szívében helyezkedtek el. Leomlásukkal a szimbólum egyik fele elpusztult, 

helyén űr és hiány tanúskodott az ott meggyilkolt háromezer ember hiányáról és a biztonság 

illúziójának elvesztéséről. 

A tér rehabilitálása ugyanígy parabolikus jelentésekkel bír: adekvát választ kell adnia a traumára, 

újra be kell kapcsolnia a teret a város lakóinak mindennapjaiba, és újra ikonná kell válnia több 

szinten: város, a nemzet, az újrakezdés és a rettenthetetlenség szimbólumává. A konfliktus pedig 

pontosan ebben rejlik: minek emelünk pontosan emléket, a halottaknak, a támadásnak, az azt 

megelőző vagy az azt követő New York-i életnek és nemzeti öntudatnak? Ezért különleges és 

jelentőségteljes az emlékterület megtervezése: miközben a Ground Zero erősen politikai terület, 

egyszerre kell megfelelnie a túlélők trauma-feldolgozásának, a hozzátartozók gyászának, egy város-

rehabilitációs törekvésnek - amelyek mind a jelennek szólnak, de annak is, hogyan tartsa a jövő 

nemzedékekben hatékonyan életben 9/11 fogalmát. 

Az emlékmű használatának vizsgálatához helyszíni megfigyelést végeztem, sajtódiskurzust 

elemeztem és egy túlélő blogját vetettem alá kvantitatív elemzésnek. A múzeum értékeléséhez 

pedig annak katalógusát vettem segítségül, és ez alapján vontam le a konklúzióimat. A teljes 

problémát pedig egy szélesebb kontextusba kellett helyezni: a terror és a média szimbiózisába. 

Látnunk kell, hogy a terror természete az eltelt több mint tíz év alatt radikálisan megváltozott. Már 

nem nagyszámú, ismeretlen civil áldozatok a célpontok az üzenet eljuttatására, hanem 

individuumok, hisz már okostelefonról vírusvideót nézve az egyéni ember halála nagyobb pánikot 

kelt, mint a metrórobbantás. Már nem a szélesvásznú nagyközönség elé kell kerülnie a látványnak, 

hanem a gépe előtt egyedül gubbasztó állampolgár nyugalmát kell megzavarnia. A terror is 

elaprózódik, ahogy a médiafogyasztás. Ellenben 9/11 tragédiája még a televízió utolsó hőskorára 

volt megkomponálva. 
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Nesze nekem anyaság! - Az anyasági hátrány Magyarországon 

 

Az „anyasági hátrány” (motherhood penalty) koncepciója szerint a dolgozó anyák szisztematikus 

hátrányt szenvednek el a munkaerőpiacon a gyermektelen nőtársaikkal szemben. Pontosabban, az 

anyák kevesebb bért, rosszabb munkahelyi értékelést kapnak, ráadásul a munkaerő-felvételnél és 

előléptetésnél is diszkriminálják őket. Mindennek köszönhetően, az anyák és gyermektelen nők 

közötti bér-szakadék (gender pay gap) nagyobb, mint a nők és férfiak között. Ráadásul az anyaság 

kedvezőtlen hatást gyakorol mind a munkaerő-felvételre, mind az előléptetésre. Magyarországon az 

anyasági hátrány, mint a nők közötti diszkrimináció egyik formája, elhanyagolt kutatási terület. 

Ezért vizsgálata és a diszkrimináció elleni küzdelem, nem csupán az egyén, hanem a társadalom és 

a gazdaság szempontjából is nélkülözhetetlen eszköze a fejlődésnek. 

 

Dolgozatomban az anyasági hátrány, mint jelenség bemutatása mellett kitérek annak magyarázatául 

szolgáló szakirodalmi elméletekre: a mikroszinttől kezdve (emberi tőke, munkahelyi produktivitás, 

észrevétlen heterogenitás), a mezoszinten át (munkaerő-piaci diszkriminációs elméletek, 

szervezetelméletek), a makroszintű elméletekig bezárólag (státuszjellemzők, társadalmi szerep). 

Áttekintésre kerülnek releváns magyar kutatások, végül az egyenlő bánásmód jogszabályi hátterére 

térek ki. Célom, hogy feltárva a szociológiai elméleti magyarázatokat és a magyarországi 

jogszabályi háttért, megvizsgáljam a hivatalosan regisztrált gyermekes szülőkkel kapcsolatos 

diszkriminációs esetek jellemzőit a kvantitatív tartalomelemzés és kvalitatív adatelemzés 

eszközeinek segítségével. Feltáró jellegű kutatásomban arra keresem a választ, hogy az EBH 2005 

és 2013 között született, a jelenséggel foglalkozó határozatok tartalmában mennyire érhetőek tetten 

a magyarázatául szolgáló elméletek. Mindemellett a jellemzők mentén kerülnek tipizálásra a 

magyarországi esetek. 

A kutatásom fényében az anyasági hátrány a foglalkoztatás, azaz a munkaerőpiac területén jelen 

van, melynek pozitív irányba történő változása nagyban függ az aktuális politikai akarat, a 

társadalmi kultúra és az egyének megítélésének átformálásától. A társadalmi jólét, a társadalom és a 

gazdaság egészséges fejlődése érdekében szükséges az, hogy a nemek közötti és a nemeken belüli 

esélyegyenlőség előmozdítása, mint horizontális elv és gyakorlat jelenjen meg a mindennapokban. 
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A Nyugat-Balkán - különös tekintettel Szerbia-útja a polgárháborútól az integráció felé 

 

Ahhoz, hogy a Nyugat-Balkán térség jelenét és jövőjét megértsük, bizonyos múltbéli eseményekkel 

tisztában kell lennünk. A térség problémái a nacionalizmusban, a számos nemzet együttélésében, a 

török hódításban, a nemzeti és etnika sokszínűségben kereshetőek. Voltak próbálkozások egységes 

délszláv állam létrehozására. A legsikeresebbnek a Tito általi nagy Jugoszlávia bizonyult. Hat állam 

föderációjává kovácsolta össze a balkáni térséget. Az erős nacionalizmus és a nemzetek eltérő 

elképzelései Tito halála után szétbomlasztották az erősnek hitt államalakulatot. A délszláv háború 

Jugoszlávia széthullásához köthető. Majdnem tíz évig tartó időszak, nemzeti és gazdasági 

problémákkal tetézve. A második világháború utáni legvéresebb fegyveres konfliktusok sorozata. 

Újra megismertette a világgal az etnikai tisztogatás fogalmát. A bűncselekmények miatti 

felelősségre vonásra a hágai Nemzetközi Bíróságon kerül sor. Ezzel a múlttal Szerbia 

megnehezítette az Európai Unióhoz való csatlakozásának folyamatát. A Nyugat-Balkán országok 

regionális integrációja nem csak gazdasági szempontból fontos. A térség fejlesztése összefogást, 

időt, türelmet, komoly politikai reformokat igényel. E megvalósítás első eredményes eszközei a 

Stabilizációs és Társulási Folyamat és a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény. Ezen 

egyezmények nélkül a térség országai még a társulási szerződésekig sem jutottak volna el. A térség 

lassan, de a haladás útjára lépett. Az integráció előmozdítása megtörtént. Szerbiának és a térségnek 

komolyan kell vennie az előtte álló akadályokat és kritériumokat. El kell felejteniük a múltat és 

együtt kell működniük a térség országaival. Az Európai Unióba való teljes integrálódás már csak 

rajtuk múlik, mert ehhez a lehető legtöbb segítséget már megkapták. 

  



 

 

KOVÁCS BEÁTA 

Nemzetközi tanulmányok 

BA, 5. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Balogh László 

egyetemi docens, ELTE TÁTK 

 

 

Csoda 5 évre? - A Jobbik Magyarországért Mozgalom győzelme az ózdi polgármester-

választáson 

 

A dolgozat célja, hogy bemutassa a Jobbik Magyarországért Mozgalom ózdi polgármester-

választáson elért győzelmének legfontosabb okait, kiváltó tényezőit. A 2014-es év különleges volt 

olyan szempontból, hogy a pártok többször is megmérettethették magukat, így a Jobbik növekedését 

most tényleges számokkal, adatokkal lehet alátámasztani. Az önkormányzati választások egyik 

sokak számára meglepő jelensége volt az ózdi polgármester-választás eredménye, ahol meg kellett 

ismételni a szavazást, de mindkét fordulóban jobbikos győzelem született. A párt ezt történelmi 

sikerként és nagy áttörésként értékelte, így úgy vélem, hogy a téma aktualitása és az ózdi győzelem 

jelentősége indokolttá teszi annak mélyebb megismerését, és a mögötte megbújó okok feltárását. 

Hipotézisem az volt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom november 9-i önkormányzati 

választásokon elért ózdi sikere elsősorban nem a párt országos szintű erősödésével magyarázható, 

sokkal inkább helyi viszonyok és személyes tényezők által generált győzelemről van szó. 

Mindemellett azt is feltételeztem, hogy ez nem jelenti azt, hogy a helyi szervezet hosszú távon és 

kizárólagosan átveszi a vezető szerepet a Fidesztől. A dolgozat alapvetően egy egyszerűen felépített 

nyomvonalon halad, amelynek lényege, hogy az elméleti alapokon és általánosabban vett 

jellemzőkön át a konkrét elemzéshez érkezzünk. A fent megfogalmazott hipotézis mélyreható 

vizsgálatához nélkülözhetetlen fogalmi meghatározásokkal és egy rövid történeti áttekintéssel 

kezdtem el a tanulmány megírását. Mindezt a Jobbik Magyarországért Mozgalom általános 

jellemzése követi, majd és a 2014-es választási eredményeket elemzem a párt szempontjából. A 

polgármester-választás analizálásához szükségesnek éreztem Ózd városának rövid bemutatását, 

valamint a helyi választási eredmények elemzését. Ezt követően írok az Jobbik ózdi 

alapszervezetéről, Janiczak Dávid személyéről és eddigi tevékenységéről, legvégül pedig programja 

elemzésével próbálok közelebb kerülni a vizsgált jelenséghez. A dolgozatot a hipotézis értékelése 

és a konklúzió megfogalmazása zárja. 

  



 

 

KOVÁCS DOROTTYA 

Kommunikáció és médiatudomány 

MA, 3. félév 

Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

SZILÁGYI-SÁNDOR ERIKA 

Kommunikáció és médiatudomány 

MA, 3. félév 

Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Témavezető: 

dr. Spannraft Marcellina 

egyetemi docens, KRE BTK 

 

 

Falukutatók fotói a Kádár-korszakból. Mit árul el a kép, és miről árulkodik az emlékezet? 

 

Másfél évvel ezelőtt találkoztunk egy tanárnővel, aki negyven évvel korábbi, középiskolai nyári 

táborainak élményeiről mesélt nagy lelkesedéssel, hitelesen. Nem építőtáborokról, nem is KISZ-

táborokról, hanem falukutató táborokról. A Kádár-korszak kellős közepén! Miként jöhettek létre 

ezek a táborok? Milyen hatással voltak a táborok a diákokra? Milyen kapcsolat alakult ki a 

falubeliek és a tanulók között? Az ELTE Radnóti Miklós Iskola által, 1964 és 1997 között 

szervezett falukutató táborok a paraszti társadalmat kutatták. Dolgozatunkban, a táborokban részt 

vevő diákok által készített fényképek elemzése során a történelem és az emberi sorsok olyan 

szegmenseit vizsgáljuk, amelyek a köztudatban a mai napig nem kerültek még átfogó és méltó 

feldolgozásra. A kommunikációs technológia fejlődésével a fotók, a vizuális kommunikáció 

eszközei központi szerepet játszanak a mai, modern társadalmakban, ami különösen aktuális, mikor 

életünk szinte minden pillanatáról fénykép készül. Témánkat a közvetlen emberi kommunikáció, 

valamint a vizuális kommunikáció szemszögéből vizsgáljuk, de érintjük a Társadalomtörténet, a 

Szociológia és a Szociográfia területét isDolgozatunk első fele néhány mélyinterjú felhasználásával 

a falukutató táborok eredetét és történelmi hátterét mutatja be, majd a falukutatások résztvevőit 

megszólító, strukturált interjúk bemutatása és elemzése a dolgozat következő része. Ennek 

végeztével az eredmények összegzése, a konklúzió levonása és a hipotézis ellenőrzése zárja a 

dolgozatot. Kutatásaink eredményeképpen elmondhatjuk, mindkét hipotézis beigazolódott: az 

általunk megállapított kapcsolatok szinte teljes mértékben megegyeztek a fotóinterjún 

elhangzottakkal, valamint, a résztvevők pályaválasztását befolyásolták a táborok, hiszen többen 

tanári, néprajzi, orvosi pályára léptek. Ezek a diákok az akkor még nem alternatív pedagógiának 

nevezett módszerrel kutatták a falvakat és az itt szerzett tapasztalatok egész életüket végigkísérik. A 

téma éppen ezért aktuális ma is, hiszen a tapasztalat útján szerzett ismeret hasznosnak bizonyul az 

elméleti oktatás mellett, ugyanakkor az is bizonyításra került, hogy bármilyen közhelyesen hangzik 

is: a képek magukban őrzik a múlt lenyomatát. „A képek ott vannak, csak meg kell őket örökíteni.  

A legjobb kép az igazság…” – Robert Capa. 

(http://absolutetammy.mindenkilapja.hu/html/23436115/render/fotos-idezetek (2014.11.29.)) 

  



 

 

KOVÁCS LÁSZLÓ 

Filozófia 

MA, 9. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Pete Krisztián 

egyetemi adjunktus, PTE BTK 

 

 

Fred Dretske tudatosságkoncepciójáról 

 

Tanulmányomban arra vállalkoztam, hogy bemutassam Fred Dretske tudatosságfogalmát. A 

dretske-i tudatosság alapját egy másik elméletből eredeztethetjük. Dretske a rosenthal-i magasabb-

rendű gondolat elméletének felépítéséből bontakoztatja ki saját rendszerét. Ez természetesen nem 

azt jelenti, hogy a két tudatosságfogalom felépítése ugyanolyan lenne, pusztán csak annyit mond, 

hogy a dretske-i elmélet alapjaiban megtalálhatóak a magasabb-rendű gondolat elméletének egyes 

részei. Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy rekonstruáljam a dretske-i tudatosságfogalmat 

úgy, hogy rávilágítok azokra a részekre, ahol a két elmélet között párhuzamot lehet vonni. 

  



 

 

KOVAREK DÁNIEL 

Politológia 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Várnagy Réka 

tanársegéd, BCE TK 

 

 

Populizmust uram, ha többséged nincsen 

 

A dolgozat a megyei jogú városok polgármestereinek retorikáját vizsgálja. Az írás fő kérdése, hogy 

van-e összefüggés a helyi és országos hatalmi struktúrában elfoglalt helyzet (kormánypártiság / 

ellenzékiség) és a retorika populizmusa között. A dolgozat azzal a hipotézissel él, hogy az ellenzéki 

helyzet pozitív ösztönzőt jelent a populizmus irányába történő elmozdulás felé. A populizmus 

fogalmi definiálása és az ellenzékiség problematikájához kötődő elméleti háttér után a fölvázolja az 

elemzés kulcskoncepcióját, a polgármesteri populizmust, valamint az ennek mérésére szolgáló 

módszertant (az időt kontrolltényezőként használva kormányzati ciklusokon átnyúló polgármesterek 

és konkrét ügyek tartalomelemezése), valamint az összehasonlíthatóságra és dokumentáltságra 

vonatkozó alapkritériumokat (ugyanazon ügyhöz kapcsolódó megszólalásokat vizsgál parlamenti 

szövegműfajok és interjúk segítségével). A dolgozat négy városvezető retorikáját vizsgálja (Botka 

László, Kósa Lajos, Páva Zsolt, Lázár János) három különböző műfajban. A tartalomelemzési 

blokkok zöme igazolja a hipotézist, és segít kapcsolódó, új, önálló kutatásokra érdemes kérdések 

megfogalmazásában. 

  



 

 

KÖRMENDINÉ PÓK ZSÓFIA 

Kulturális örökség tanulmányok 

MA, 1. félév 

Eszterházy Károly Főiskola 

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Verók Attila 

főiskolai docens, EKF TKTK 

 

 

A gyermekmenhely-irodalom Magyarországon 

 

  

1901-ben – Európában elsőként – Magyarország alkotja meg azt a Gyermekvédelmi törvényt, mely 

állami feladatnak tekinti az árva és elhagyott gyermekek ellátását. Az ezen a törvényen alapuló 

rendszer a kontinens összes kormányának érdeklődését felkelti. 

 

A Magyar Állami Királyi Gyermekmenhely 17 városban biztosította az elhagyott gyermekek 

ellátását, gyógyítását és nevelőszülőkhöz való közvetítését. Ezen menhelyek központi intézménye 

volt a Budapesti Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely. A dolgozat ennek a menhelynek a 

történetét ismerteti. Az alapítástól (1903) kezdve, a saját épületbe való költözésen át (1907) egészen 

a II. világháború végéig. Ekkor változik meg ugyanis az állam gyermekvédelemhez való 

hozzáállása, és ekkor szerveződik át a közel fél évszázados szervezet. Ehhez azonban a 

menhelyekre már ilyen formában nincs szükség. Az intézmény történetének első korszakáról szóló 

részben, az 1907-1924 közötti időszak eseményeiről, az I. világháború okozta nehézségekről és az 

1920-as évek elején bekövetkező pénztelenségről is szó esik. A második korszak (1925-1945) 

tekinthető a Menhely és a hazai gyermekvédelem fénykorának. Az intézet élén ekkor Barabás 

Zoltán gyermekorvos, egyetemi magántanár áll, akinek lelkesedése, elhivatottsága a menhelyi 

ellátás magas színvonalát eredményezi. Barabás Zoltánról életrajz ez idáig nem jelent meg; a 

dolgozat ezt a hiányt is szeretné pótolni. Bemutatásra kerül az 1928-1945 közötti időszak menhelyi 

élete, a főbb tevékenységek, és a menhely mellett működő gyermekkórház is. 

 

A dolgozat fő célja, hogy megemlékezzen kulturális örökségünk ezen elfeledett kincséről. 

  



 

 

KÖVI FRANCISKA 

Vallástudomány 

MA, 3. félév 

Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Vassányi Miklós 

egyetemi docens, KRE BTK 

 

 

Az azték emberáldozat 

 

Tanulmányomban a prekolumbián Mezoamerika egyik népszerű és sokak fantáziáját megmozgató 

vallási rítusát, az azték emberáldozatot mutatom be. A legfontosabb gyarmati kori források mellett 

mai tudományos munkák fordításával és vallástörténeti elemzésével vizsgálom az emberáldozat 

rítusa mögött meghúzódó vallási értelmet és racionális magyarázatokat. A vizsgálat kiterjed többek 

között a társadalmi élet, a mitológia, valamint a halál-és lélekképzetek témakörére is. Az azték 

vallás és társadalom ezen területeinek részletezésével mutatom be az aztékok áldozati rítusait, azok 

okát és eredetét. 

  



 

 

KUBIK BÁLINT GYÖRGY 

Alkalmazott közgazdaságtan 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

SZABÓ KRISTÓF 

Biztosítási és pénzügyi matematika 

MSc, 2. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

Témavezető: 

Patkós Veronika 

PhD hallgató, BCE TK 

 

 

Madarat tolláról, képviselőt pártjáról 

 

A dolgozat az Országgyűlés 2010-2014-es időszakában a képviselők által tanúsított 

frakciófegyelmet vizsgálja a nyilvános leadott szavazataik alapján egy, a klaszterelemzés 

módszertanából nyert új mutatószám segítségével. Az új mutatószám lehetővé teszi, hogy a 

politikatudomány elméletekben megfogalmazott hipotézisek a vizsgált időszakban kvantitatív 

módszerekkel igazolhatóak vagy elutasíthatóak legyenek. A dolgozat megállapítja, hogy a 

frakciófegyelem a választások közeledtével valóban megnő, illetve a kormánypártoknál magasabb, 

mint az ellenzéki pártoknál. Az eredmények arra mutatnak, hogy a képviselők a párt elhagyása és 

így a frakciófegyelem alóli "szabadulás" után szavazati magatartásukat jelentősen megváltoztatják, 

esetenként a korábbi pártjuktól különböző párt tagjaihoz hasonló szavazatokat adva le, illetve a 

korábban különböző pártokat elhagyó és függetlenné váló ellenzéki képviselők inkább egymáshoz, 

mint régi pártjaik tagjaihoz hasonlóan szavaznak. 

  



 

 

KULI BENJÁMIN ALEX 

Szabad bölcsészet 

BA, 6. félév 

Zsigmond Király Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Jászberényi József 

intézményvezető, ZSKF 

 

 

A videojáték, mint művészeti alkotás 

 

Szakdolgozatom témája a videojáték és művészet különös találkozása: hipotézisem és 

vizsgálódásom tárgya, hogy vajon a videojáték lehet-e művészet, és ha igen, milyen kritériumoknak 

kell megfelelni? A videojáték történelmének ismertetése után a posztmodern állapot, valamint a 

magas és tömegkultúra összevetésén keresztül igyekeztem bizonyítást tenni és érveket sorakoztatni 

amellett, hogy a médium is képessé válhat arra, hogy művészi értéket képviseljen, túl a magas és 

tömegkultúra ellentétén, valamint a posztmodern értékeknek is eleget tesz. Ezután három teljesen 

eltérő alkotást elemeztem, három különböző aspektusból. A Beyond: Two Souls című alkotást, mint 

a videojáték és film találkozásának egy érdekes fúzióját, mutattam be. A Journey-t, mint a zene és 

képzőművészet találkozása, mely abszolút nem él már a videojáték hagyományos eszközeivel. 

Valamint a The Legend of Zelda: Majora’s Mask című játékot, mely a hagyományos módszerekkel 

élvén használja az irodalmi szimbolizmust, a történetmesélés eszközeként. Lezárásként pedig a 

téma jövőjét, lehetséges kutatási területeket, és saját, gyakorlati aspektust vázoltam fel. 

  



 

 

KULIFAI MÁTÉ 

Teológia 

Osztatlan, 7. félév 

Szent Pál Akadémia 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Finta Szilvia 

főiskolai adjunktus, SZPA 

 

 

Kik az "Isten fiai"? Az 1Mózes 6:2, 4 ókori exegézise 

 

A pályamunka az 1Mózes 6 második és negyedik versszakában szereplő "Isten fiai"-nak az ókori 

értelmezéseit dolgozza fel. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebb interpretációs irányzatokat 

vizsgálom, melyek alapvetően két fő ágazatra tagozódnak. Az egyik vélekedés természetfeletti 

lényekkel, a másik pedig emberi lényekkel azonosítja a Bibliában leírt történet általam vizsgált 

szereplőit. Az írás végigveszi a legjelentősebb ókori filozófusok, bibliakutatók és gondolkodók 

véleményét, melyen keresztül egészen sajátos és egyedülálló világképet alakíthat ki az olvasó a 

világtörténelem egyik legdrámaibb eseményének előzményeiről.  

  



 

 

KURGYIS ZSUZSANNA 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 3. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Fenyvesi Éva 

főiskolai tanár, BGF KVIK 

 

 

MINDENNAPI KORRUPCIÓ – avagy hogyan gondolkodnak a fiatalok a korrupcióról? 

 

A korrupció jelensége állandóan jelen van a mindennapjainkban, számtalanszor halljuk, érzékeljük, 

és időnként talán mi magunk is elkövetünk korrupciós cselekedeteket. De vajon, ha korrupcióról 

beszélünk, mindenki ugyanarra gondol? Észrevesszük-e, ha a körülöttünk zajló eseményeket 

beárnyékolja a korrupció, és tudjuk-e annak következményeit? Mindezeket hogyan érzékelik a 

fiatalok? Vajon képesek szembeszállni ezzel a széleskörű problémával? Dolgozatom célja, hogy az 

ilyen, és az ehhez hasonló kérdésekre választ találjak, és megismerjem a megoldáshoz vezető 

lehetséges utakat. További célkitűzésem, hogy megvizsgáljam a fiatalok hozzáállásának a 

jellemzőit, illetve ezek következményeit és az esetleges korrupció mérséklésére irányuló 

megoldásokat. Úgy gondolom, minden ember érdeke, hogy ne hunyjunk szemet a mindennapi 

korrupció felett, hiszen itt is, az egyik nagy probléma, az emberek tájékozatlansága a témával 

kapcsolatosan. Abban kívánok segíteni főiskolás társaimnak, hogy felvéve lelkiismeretünk 

önkritikus szemüvegét, merüljünk el a témában, és kutassuk azokat a lehetőségeket, amelyek által 

mi is tehetünk valamit egy korrupciómentesebb társadalom kiépítése érdekében. 

Adatgyűjtésem során primer és szekunder kutatásokat végeztem. A főiskolás hallgatók véleményét 

survey módszer segítségével mértem fel. A kérdőívből nyert eredményeket összevetettem néhány 

eddigi kutatással. Főként ordinális változókkal dolgoztam, és ezekkel keresztmetszeti vizsgálatokat 

végeztem. Kutatási eredményeim azt mutatták meg, hogy a megkérdezett hallgatók nincsenek 

tisztában a korrupció mélyebb értelmezésével. Ez elsősorban abból látszik, hogy igen eltérő 

válaszokat adtak egy-egy eset megítélésekor. A vizsgálatba bevont fiatalok többségéről elmondható, 

hogy gyakran elsikkadnak egy-egy ügylet során, ha meg kell ítélniük, hogy melyik fél tanúsít vagy 

felek tanúsítanak korrupt magatartást. A korrupció elterjedtségével kapcsolatos jelen helyzetet bár 

nem látják pozitívan, a legtöbben semmit sem kívánnak tenni a jobbítás érdekében. Úgy érzik, nincs 

értelme a korrupció bejelentésének, illetve sokan nem is tudják, hol és hogyan tehetnék ezt meg. 

Kutatásom alapján azonban az is elmondható, hogy a megkérdezett hallgatók sokkal kisebb 

mértékben követnének el korrupt cselekményt, mint ahogy azt a környezetükben észlelik. Úgy 

gondolom a felsőoktatásban szükség lenne olyan ismeretátadásra, amely felkészíti a fiatalokat a 

korrupciós helyzetek felismerésére, illetve az ellene való fellépésre. 
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A szubjektív szabadság, mint a modernitás elve a hegeli történetfilozófiában 

 

A szubjektív szabadság egyik alapelve a modernitásnak, beleértve a késő modernitást is. amit akár a 

jelennel is azonosíthatunk. Mindezt Hegel történetfilozófiáján keresztül mutatom be. A szubjektív 

szabadság egy időben kibomló folyamat, az egyén öntudatra való ébredése által érhető el. A modern 

szabadság két elemből áll össze. Az egyik az egyén interszubjektivitása. A másik pedig az 

intézmények, mint jogi garanciák. Ennek a sérülékeny történeti vívmánynak a fenntartásához a 

tényleges szabadságformák betartásához van szükség. Ez a reális és formális szabadság egysége. A 

dolgozatomban a fő hangsúly végig azon van, hogy a szubjektív szabadság, nem eleve adott, 

folyamatosan küzdeni kell fenntartásáért. Ennél fogva különös megbecsülésre érdemes. 
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A spill-over hatás Skócia esetében 

 

Dolgozatom elsődleges célja, hogy bemutassa a skót függetlenségi mozgalmon keresztül a spill-

over hatást. Az első fejezetben a spill-overrel foglalkozó nemzetközi szakirodalmi elemzésekbe, 

valamint az autonómia és függetlenségi törekvések elméleti hátterébe is betekintést nyújtok. 

Továbbá végigkövetem azt a skót folyamatot, mely a nacionalista-patrióta politikai törekvések, és 

az önállósodási igény egyre erőteljesebb megjelenésével "zárul" napjainkban. A 2014. év egyik 

legtöbb nemzetközi vitát kiváltó ügye a skót népszavazás volt. Arra világítok rá, hogy hogyan is 

jutottak el a skótok a referendum megtartásáig, milyen tekintetben kezeli a kérdést a nemzetközi 

közvélemény, valamint igyekszem bizonyítani, hogy joggal vethetjük fel a skóciai folyamat egyéb 

szeparatista mozgalmakra gyakorolt hatását. 

Különös tekintettél koncentrálok a skóthoz hasonló jellegzetességeket felvonultató katalán 

helyzetre, de célom bemutatni, hogy a nacionalista-szeparatista mozgalmak miként erősíthetik 

egymást a 21. században. A skót népszavazás, és az addig vezető út egy demokratikus példával 

szolgál a hasonló helyzetben lévő nemzetek, kisebbségek, mozgalmak számára. 



 

 

LANCSÁK TIBOR 

Nemzetközi tanulmányok MA 

BA, 1. félév 

Zsigmond Király Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Bernek Ágnes 

főiskolai tanár, ZSKF 

 

 

Stratégiai elrettentés a 21. században 

 

Ebben a dolgozatban a 21. századi orosz-amerikai politikai szembenállás gyökereit kutatom, a 

stratégiai elrettentés dimenziója mentén haladva. A két fél világpolitikai helyzetértelmezését 

vizsgálva választ keresek arra, miként értelmezhető a stratégiai elrettentés fogalomköre a 21. 

században. Milyen külpolitikai alapállást feltételez az USA külpolitikájában 1946. óta jelenlevő 

Kennan-doktrína? Milyen prioritások mentén értelmezi újra Oroszország saját külpolitikai 

stratégiáját a 21. században? 

Dolgozatom diszciplináris alapját Huth és Allee, valamint Quackenbush stratégiai elrettentésről, 

George és Nemeth kényszerítő diplomáciáról, Nalebuff fegyverkezési versenyről és minimális 

nukleáris elrettentésről szóló és Krepon stabilitás-instabilitás paradont leíró munkái képezik. A 

fegyverkezési versenyt a játékelmélet bevonásával értelmezem a Nash-egyensúly, Richardson 

folyamatos változtatás-modelljei, a Stackelberg-egyensúly, valamint a Cyert és DeGroot által 

felállított modell konceptualizálásával. 

Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok stratégiai védelmi erőit elemezve azt vizsgálom, 

miképpen alkalmazható a stratégiai elrettentés elméleti kerete a két ország vonatkozásában. 

Kimutatható-e összefüggés az új START megállapodás végrehajtása és a minimális nukleáris 

elrettentés elmélete között. 

Ugyanakkor, a világpolitikai folyamatokat vizsgálva arra is kitérek, hogy a feltörekvő piacok 

világgazdasági szerepének növekedése hogyan hat a globális kormányzás meglévő struktúráira. Az 

USA és Oroszország nemzetközi szervezetekre vonatkozó stratégiájában miként jelenik meg a 

feltörekvő piacok szerepnövekedésének problémája? Az e problémára adott orosz és amerikai 

válaszból milyen következtetések vonhatók le a szembenállás és együttműködés diádja mentén, a 

multilaterális intézményrendszer dimenziójában? 

Hipotézisem az, hogy a 21. század változó világpolitikai környezete az USA és Oroszország 

vonatkozásában egyrészt a stratégiai elrettentés és a fegyveres szembenállás szintjének 

csökkenéséhez vezet, másrészt a globális kormányzás reformjának igényén keresztül növeli az 

Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok közötti politikai együttműködés szintjét. 
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Performativitás a gender-politikában 

 

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy a gender-politikában érvényes-e a jelölők 

performativitásának elmélete. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament dokumentumainak, az 

Európai Statisztikai Hivatal indikátorainak, valamit az EP kérdőíves és fókuszcsoportos kutatásának 

másodelemzésével vizsgálom, az EU szintű genderstratégia bevezetése lehetőséget nyit-e a 

tagállamok gender-sztereotípiáinak lebontására és a férfidominancia egyenjogú fogalmakkal történő 

felülírására. 

Tanulmányom diszciplináris alapja Judith Butler és Slavoj Zizek politikai jelölők 

performativitásáról szóló elmélete. A hatalom képes rá, hogy szabályozza a közbeszédben jelenlevő 

fogalmak körét. A politikai célok, jelszavak, üres jelölők mentén ez a fogalmi kör folyamatosan 

változik és felülírható olyan fogalmakkal, melyek nem a férfidominancián, hanem az egyenlőségen 

alapulnak. 

Az EU gender-stratégiájának jelszavai ennek értelmében üres jelölőként is értelmezhetők. Az EU 

hat eltérő térségét kiemelve, gender szemszögből tekintem át Ausztria, Görögország, Olaszország, 

Lengyelország, Svédország és Magyarország nemzeti reformprogramjait. Az EU stratégiának a 

társadalmi normákra kifejtett hatását keresem tagállami szinten, a foglalkoztatás, a 

jövedelemkülönbségek, az oktatás területén. Az a fő kérdés, hogy a központi stratégia, az üres jelölő 

közbeszédben tartása kiváltja-e a helyi fogalmak újraírását. Az Európa 2020 indikátorok közül 

felmutatok néhányat, melyek ezt a hatást igazolhatják. 

Az EP kutatásának másodelemzésével a következő kérdéseket válaszolom meg: az új, közösségi 

média hogyan segítheti a közösségi stratégia egyik célkitűzését, a nők politikai részvételének 

növelését, azaz a férfidominancia felülírását a politikai mezőben; milyen szempontok mentén 

vonhatók be a nők a közpolitikába; van-e esély a hagyományos média férfidominanciájának 

lebontására; mire használják a nők az online politikai teret, mik a motivációik. Arra is választ adok, 

mik a nők jellemző benyomásai a politikusok online tevékenységéről és hogyan értelmezik saját 

online jelenlétüket. Az EP kutatás felhasználásával áttekintek néhány európai új média-projektet, 

melyek a nők politikába történő bevonását segítik. Ezek az online projektek gyakorlati példaként 

mutathatják a normák felülírását és a performativitás működését az online politikai térben. 
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Az Európai Unió Kibocsátás Kereskedelmi Rendszere: Kompromisszum, vagy megoldás? 

 

A második világháborút követően (különösen a nyugati országokban) gazdasági fellendülés vette 

kezdetét. A termelés növekedésének következtében a melléktermékek (pl.: levegőszennyező 

anyagok) kibocsátásának az aránya is megnövekedett. Az ózonlyuk elvékonyodása csak az egyik 

légszennyezés által kiváltott probléma volt. Egy másik fenyegető probléma az üvegházhatású-gázok 

kibocsátásának növekedése. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület jelentései alapján az ÜHG 

kibocsátás jelentősen hozzájárult a klímaváltozáshoz, ezáltal az élővilág és az emberi környezet 

alapvető szükségleteinek kielégítését veszélyezteti. Az idő előrehaladtával az ehhez kapcsolódó, 

már jelenleg is nagy számban jelentkező problémák (pl.: kiszámíthatatlan időjárás, élettani hatások, 

vízhiány) fokozódnak. Ezért is kiemelkedően fontos a témával való foglalkozás, valamint a 

hétköznapi emberek és a tudományos közvélemény figyelmének a felhívása a szóban forgó jelenség 

fontosságára. 

A Kiotói Jegyzőkönyv tárgyidőszaka 2012-ben lejárt, az Európai Unió Emisszió Kereskedelmi 

Rendszere a jelenlegi legnagyobb nagytérségű szén-dioxid kibocsátás-csökkentési rendszer. A 

dolgozat célja az EU ETS működésének és hatékonyságának a vizsgálata a klímaváltozás elleni 

küzdelemmel kapcsolatosan, a 2013-tól életbe lépő reformokról egy elemzés és a rendszert illetően 

egy prognózis felállítása. Ehhez magyar és számtalan külföldi tanulmányok közül szűrt 

dokumentumok alapján lefolytatott kutatás és egy kiegészítő jellegű, empirikus, kvalitatív, primer 

kutatás készült. Az EU ETS egy olyan rendszer, amely a jelenlegi formájában és a globális 

szabályozás keretei nélkül nem képes a klímaváltozás hatásainak jelentős mérséklésére, a további 

problémák kialakulásának megelőzésére. Ennek fő oka az, hogy az Emisszió Kereskedelmi 

Rendszer a politikai kompromisszum kialakulásának eredménye, amelyben az egyes szereplők nem 

eléggé érdekeltek a környezetvédelmi problémák megoldásában, sokkal inkább saját gazdasági 

érdekeiket érvényesítik. 
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Kizárt lezárások 

 

„Ki itt belépsz, hagyj fel az iránytűvel” – inthetné olvasóit a posztmodern olasz író, Italo Calvino 

(1923-1985). S voltaképpen ezt is teszi, amikor maga mutatja az irányt, sokszor az általa épített 

labirintusok felé – a jelen dolgozat éppen ezen labirintusokat vizsgálja. E kizárás szükségszerű, 

minthogy a labirintus, metaforikus, avagy megépített változatában végigfut az egész 

kultúrtörténeten, Thészeusz mítoszától a posztmodern útkeresés tapasztalatáig – talán mert a léthez 

esszenciálisan kapcsolódó képzeteket idéz: az ókorban termékenységalakzatként tisztelték; vagy 

azért, mert természetes képződmény is, például barlangrendszerek formájában. Minotaurusz, a 

szörny birodalma, de az ember önmegismerési folyamatának allegóriájaként is felfogható – az 

eltévedés, kóborlás, a kiút megtalálása és elvesztése hol a világi élvezeteket/kísértés tereit 

(keresztény középkor), hol a szerelem kiszámíthatatlanságát (reneszánsz), a világegész modelljét 

(barokktól a romantikáig) majd széthullását (modernitás) reprezentálja. A labirintus alapvető 

irodalmi motívum is, melynek elemzése alakíthatja a szövegekkel kapcsolatos felfogásunkat. Jelen 

esetben a posztmodern szöveglabirintusra irányul a figyelem – nem pusztán metaforikusan, hanem 

szövegszervező elvként is. Vizsgálja, hogy a labirintus miért lehet a posztmodern jellemző 

motívuma a szövegalakítás szintjén is, s hogy miként válik az olvasó kívül-léte, „biztos helye” 

belül-létté, bizonytalanná, s az olvasás folyamata a fikció erdejében való barangolássá. A dolgozat 

különbséget tesz labirintus és labirintus között, hogy később árnyaltabban vehesse szemügyre a 

posztmodern széttört szövegtereit, s ehhez a különféle labirintusértelmezések mellett a térbeli 

fordulat (Spatial Turn) néhány elmélete is alapként szolgál. Calvino jellegzetesen labirintusszerű 

művei, Az egymást keresztező sorsok kastélya, Ha egy téli éjszakán egy utazó és A láthatatlan 

városok posztmodern szövegelméleti hálóban válnak analízis tárgyává, állandó tekintettel a 

labirintusalkotás különféle „technikáira” (pl. kombinatorika), megjelenésmódjaira, struktúraképző 

erejére. S végül talán a kérdés is feltehető: kijuthatunk-e még valaha a szöveghálóból, avagy 

kizárhatóak-e a lezárások. 
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Sztereotípiák és sztereotipizálás a Horthy-kor három magyar diplomatájának irodalmi 

hagyatékában 

 

Dolgozatom problémafelvetésének alapjául az a tény szolgált, miszerint a nemzetközi kapcsolatok 

lépéseinek tanulmányozása során az elemzők a diplomáciai lépések rekonstruálására fektetett 

hangsúly mellett ritkán térnek ki a külkapcsolatok rendszerét működtető, a kijelölt irányvonalat és 

tervet megvalósító diplomatákra és személyes nézetrendszerükre. Felvetődhet a kérdés, hogy a 

világképek, a személyiségjegyek, az egyéni gondolkodásmód és főleg a sztereotipikus gondolkodás 

befolyásolhatja-e a külpolitikai célok megvalósítását, vagy e kettő létezhet egymástól függetlenül?A 

kutatás kettős célt szolgált: egyrészt egy olyan módszertan kidolgozását és kipróbálását, amelynek 

használatával lehetséges történeti források alapján, egzakt paraméterek meghatározása mellett 

összehasonlítható adatokat nyerni egy-egy diplomata gondolatvilágáról. A próba alanya két magyar 

diplomata, Nemeskéri-Kiss Sándor és Jungerth-Arnóthy Mihály, akiknek irodalmi hagyatékát a 

történeti forráskritika eszközeivel megvizsgálva, narratíváik sztereotípiáiból rekonstruálhatóak 

meghatározó hiedelemkészleteik. Másrészt célja volt a dolgozatnak, hogy az így nyert adatok 

ismeretében e két, esettanulmány-jellegű vizsgálat vonatkozásában megpróbáljon választ adni a 

diplomatai hatékonyság és a személyes meggyőződés közötti kapcsolat mibenlétére. 
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Roma értelmiségi nők a politikában 

 

A kutatási témám a roma nők értelmiségivé válása, illetve a politikai szerepvállalással kapcsolatos 

küzdelmek. Szeretném új perspektívából megvilágítani a roma nők értelmiségivé válásával 

kapcsolatos kérdéseket. Közelebbről azt vizsgálom meg a különböző élettörténeti narratívák 

kapcsán, milyen konfliktusokkal szembesül egy értelmiségi roma nő életpályája során. Jelen 

kutatásomban a nők politikai szerepvállalását illetve a társadalomban betöltött fontos szereplőket 

fogom közelebbről megvizsgálni. Egyáltalán beszélhetünk-e ilyen jelenségről? Az utóbbi időben 

egyre inkább előtérbe kerülnek azok a nők, amelyek aktív szerepet vállalnak a magyar politikai 

illetve társadalmi életben. De mi van azokkal a nőkkel, akik háttérbe szorulnak a származásuk miatt 

a társadalmon belül? Teszem fel ezt a kérdést, hiszen a roma nőkről elég keveset lehet hallani, 

hiszen a sztereotipikus életképek kerülnek előtérbe, mint inkább a politikai szerepvállalásuk, és 

küzdelmeik. Szeretném ezt bemutatni, azt hogy milyen harcokkal, kudarcokkal találkozik az a 

magát nyíltan romának valló nő, aki egzisztenciát szeretne biztosítani magának, vagy egyszerűen 

érvényesülni akar a társadalomban. Kutatásomban narratív életútinterjúkon keresztül vizsgálom, 

hogy milyen küzdelmei vannak egy „halmozottan hátrányos” nőnek. Ebben az esetben nem a 

törvényileg meghatározott halmozottan hátrányos helyzetre gondolok, hanem arra, hogy nőként és 

roma nőként hogyan lehet eljutni a szegénységből egy olyan beosztásba, ahol felelős döntésekre van 

szűkség. Interjút készítettem többek között Osztolykán Ágnessel, LMP – később független 

parlamenti képviselőasszonnyal, Mohácsi Erzsébettel, a CFCF Alapítvány vezetőjével. A kutatásom 

a következőképpen épül fel. Számos gender kutatás készült már a foglalkoztatáspolitikában, és az 

élet minden területén, ezeken a kutatásokon keresztül szeretném végigvezetni egy nő életútját, majd 

a roma hagyományokkal összevetni, majd párhuzamot vonni az afroamerikai nők 

interszekcionalista mozgalmaival. Ez érdekes, hiszen mint tudjuk a cigány hagyományokban 

alárendelt a nő szerepe a családban. Majd a megfelelő konzekvenciát levonva alkottam meg egy új 

elméletet, amely tükrözi számomra a nők politikai szerepvállalását. A kutatásom arra kérdésre 

keresi a választ, hogy – Lehet-e a cigány női identitást összeegyeztetni az aktív politikai 

szerepvállalással, illetve a modern nem autentikus roma élettel? Számomra fontos ennek a témának 

a feltárása, hiszen romaként ezek a kérdések foglalkoztatnak. 
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A Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) szerepe a koszovói válságban 

 

Dolgozatomban a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (Ushtria Çlirimtare e Kosovës – UÇK) 

koszovói válságban játszott szerepét elemzem. A koszovói albánok által létrehozott félkatonai 

szervezet kialakulásának pontos ideje és körülményei ma sem tisztázottak, azonban számos 

érdekesség került napvilágra a működésükről, kapcsolatrendszerükről. A koszovói válság egy 

rendkívül komplex, gazdasági-, etnikai-, politikai és kulturális törésvonalakkal terhelt folyamat. 

Dolgozatomban arra tettem kísérletet, hogy a konfliktus szövevényes eseményeiben megpróbáljam 

elhelyezni az UÇK-t. 

A Balkán-félsziget középső részén elhelyezkedő terület heterogén népei ezer szállal kötődnek 

Koszovóhoz. A történelem során folyamatosak voltak a két nemzet közötti összecsapások, hol az 

egyik, hol a másik fél javára, de a stabil időkben sem érvényesültek maradéktalanul a kisebbségi 

jogok. A koszovói albánok fegyveres ellenállása már az UÇK megjelenése előtt is létezett. A kaçak
1
 

mozgalom is a szerb elnyomókkal való fegyveres szembeszállást tűzte zászlajára a XX. század 

elején. A koszovói albánoknak délszláv államba történő integrációja sosem valósult meg igazán. 

 

Az UÇK megerősödésében nagy szerepet játszottak a koszovói albán emigránsok külső kapcsolatai. 

Az UÇK átlépve a fegyveres szervezetek korlátait, 1999-re politikai tőkét kovácsolt magának a 

koszovói albánok körében azzal, hogy fegyveres és tárgyalásos úton is harcolt Koszovó 

függetlenségéért a szerb elnyomással szemben. A politika adta lehetőségek felismerése és 

alkalmazása azért jelentőségteljes esetükben, mert az UÇK a fegyveres harc elkötelezett 

képviselőjeként sokáig elutasította a politikával kapcsolatot. Ezt a folyamatot mutatom be önállóan 

feldolgozott, egykorú források alapján. 

A polgári védelmi szervezetté átalakuló szakadárok csoportjai és azokból kiváló sejtjei a 

nemzetközi felügyelet alatt is és utána is hajtottak végre szerb nemzetiségűek ellen irányuló 

akciókat. Koszovó függetlenné válásával tehát nem szűnt meg a Balkán a Kelet-Közép-Európa 

régió „lőporos hordója” lenni. 

1 A kaçak szó jelentése csempész, útonálló.
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Európai civil társadalom: realitás vagy utópia? 

 

Dolgozatom középpontjában a civil társadalom és az Európai Unió áll. A civil társadalommal 

kapcsolatban több probléma is felmerül: a fogalma nem egységes; másképp fejlődött keleten és 

nyugaton, valamint az egyes országok civil szektora is különböző. Ebből arra lehet következtetni, 

hogy az európai civil társadalom kialakulása utópia. Ennek ellenére a dolgozatomból kiderül, hogy 

a civil társadalom két – az Európai Unió számára – fontos funkcióval rendelkezik: csökkenteni tudja 

a demokrácia deficitet, illetve ellenőrizni tudja a hatalmat. Emiatt nemcsak hogy reális az európai 

civil társadalom kialakítása vagy kialakulása, hanem szükséges is. A dolgozatom első felében 

áttekintem a civil társadalom fogalmait, szakaszait, kapcsolatát az Európai Unióval, illetve néhány 

tagállam civil szektorát. Ezt követően a civil társadalom fentebb említett két funkcióját ismertetem, 

majd kitérek azokra a technikákra, amelyek segítik a civil társadalmat a funkciójuk betöltésében. 

Végül egy közvélemény-kutatást mutatok be, melynek központi témája a civil társadalom és az 

Európai Unió. 
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A magyarországi németek sorsa a második világháború után 

 

A dolgozat a második világháború után Magyarországról kitelepített emberek a köztudat számára 

kevésbé ismert sorsával, nevezetesen a „malenkij robot” néven elhíresült, kb. 300 ezer embert érintő 

kitelepítésekkel foglalkozik. Ezen belül is a dolgozat elsősorban a német etnikumot érintő 

intézkedésekre fókuszál, melyet a németség kollektív bűnösségének elméletével támasztottak alá a 

szovjet hatóságok. A dolgozat a kitelepítéseket a szakirodalom és a történelmi tények áttekintésével, 

a mikro- és makroszintű események vizsgálatával egy személyes, családtörténeti interjún keresztül 

mutatja be. A vizsgálat fő következtetéseként az vonható le, hogy a második világháború utáni 

történelmi eseményeknek máig tartó hatásuk van, és az események pontos feltárása segíthetne a 

tragédia feldolgozásában és a köztudat részévé tételében. 
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A Mátravasút története és irodalma 

 

A Mátravasút története és irodalma című pályamunka be kívánja mutatni a gyöngyösi központtal 

működő Mátravasút történetét a kezdetektől napjainkig. A több mint száz éves történet korszakokra 

bontását a vasút történetének jelentős fordulópontjai képezték. A Mátravasút hálózata nem egyetlen 

fővonal, majd az elágazó mellékvonalak megépítésével, hanem mellékvonalak összeérésével 

keletkezett. A vasút hálózatának 1920-as egyesülése az első, az 1961-es úttörővasúttá alakítás a 

második, a gyermekvasúti időszak 1987-es vége a harmadik fordulópontnak tekinthető. A 

felhasznált irodalmak tekintetében az írott és képi források mellett, jelentős szerepet kapnak az 

elektronikus források. A levéltári kutatások eredményeit külön forrásjegyzék részletezi. A 

pályamunka elején kap helyet a Mátravasút irodalmának elemzése, amely forráskritika és egyben 

javaslat a vasútnak, mint kulturális örökségnek a megőrzésére. Az írott, képi és elektronikus 

források felkutatása, feltárása és megőrzése mellett a vasútvonalak digitalizálásának fontosságára 

hívja fel a figyelmet. A mozdony vezetőállásából készített videófelvételek célja a vasúti pálya a 

kezdőponttól a végpontig történő felvétele, ezáltal megtörténik a vasútvonalak kétdimenziós 

digitalizálása. A digitalizálás három dimenzióban való folytatása lehetne a vasútvonalak egy 

virtuális térben való megjelenítése. 
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A telepfelszámolás víziója és a valóság - A telepfelszámolási program tapasztalatai 

Kisvaszaron 

 

Dolgozatom fókuszába egy Kisvaszaron lebonyolított telepfelszámolási programot állítok, melynek 

legkiemelkedőbb eredménye, hogy 9 roma család, mely 2005-ben még romos kunyhókban élt, 

újépítésű lakásokba költözhetett 2006-ra. Úgymond „mélyfúrást” végzek a témában, s ezzel 

kívánok rávilágítani az ilyen típusú projektek nehézségeire a hasznos eredményeik mellett. 

Témaválasztásom egyik legfőbb oka, hogy volt lehetőségem a program lebonyolításakor 

valamelyest követni az eseményeket. Emellett a társadalom véleménye, úgy gondolom, nagyon 

megoszlik azt a kérdést illetően, hogy az állam milyen mértékben támogassa a romákat, illetve, 

hogy támogassa-e egyáltalán őket. Ehhez fűződő véleményem az, hogy itt egy nagyon komoly 

problémáról van szó, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni lévén, hogy a cigányság a 

legnagyobb kulturális és etnikai kisebbség Magyarországon. A téma tehát ma is aktuális, hiszen a 

telepfelszámolás kérdése korántsem lezárt, az ezzel foglalkozó pályázatok, programok pedig nem 

sok esetben tekinthetőek sikeresnek. Az ország számos területén találhatóak még romatelepek, 

melyek alaposan kidolgozott, szakértők által összeállított programok segítségével felszámolhatóak 

lennének. 
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Honvágy az időben. A kettős én szerepe a Karády-jelenségben 

 

Jelen kutatás során a Karády Katalin köré épült médiareprezentációkat vizsgálom, azon belül a 

dolgozat kiindulópontjául szolgáló kettős én szerepét kutatom Karády „nyugati mintára” való 

sztárrá válásának folyamatában. A témát a médiakutatás egy releváns ágazatának, a sztárkultusz-

kutatásnak az optikáján keresztül elemzem. A dolgozat egy mikrokutatás eredményeit mutatja be, 

amelyek egy későbbi, fókuszcsoportos kutatás hipotéziseinek meghatározására szolgáltak. A 

Karády-jelenség dolgozatom álláspontja szerint egy olyan népszerű narratíva, amely az 1939-49 

közötti kialakulása után az egyes médiareprezentációkban tetten érhető módon kétszer éledt újjá. 

Írásomban tehát a Karády-jelenséget egy máig jelenlévő, amerikai mintára kialakult populáris 

narratívának tekintem. Véleményem szerint a jelenség működési mechanizmusaiban egyértelműen 

szerepet játszik a kettősség, Karády sztárrá formált és civil énjének szétválása és egybeolvadása, 

illetve a folyamatot elősegítő különböző mendemondák elterjedése. Kutatásom során arra kerestem 

a választ, hogy a Karády-jelenség hogyan alakult ki, és hogyan él tovább a kultusz napjainkban is. 

Melyek lehetnek azok az esetleges társadalmi folyamatok, amelyek a mai napig életben tartják a 

művésznő szellemét, kultuszát? Hogyan lehetséges az, hogy a fénykor után a kultusz kétszer is 

feltámadt? A témával való foglalkozás közben az is egyértelművé vált számomra, hogy az utolsó 

órákban vagyunk ahhoz, hogy az őt ismerő vagy a jelenséget kutató személyeknek kérdéseinket 

feltegyük. A Halálos tavasz című emblematikus Karády-film elemzését követően 

megfogalmazódott kérdéseimet tehát feltettem Kelecsényi László film- és irodalomtörténésznek. Az 

egyes médiareprezentációk kvalitatív elemzését így a Karády személyét kutató szerzők (Hámori 

Tibor, Király Jenő, Kristóf Károly, Pusztaszeri László) munkái mellett kiegészítik egy a 

művésznővel a mai napig aktívan foglalkozó személlyel felvett mélyinterjú tapasztalatai is. A 

mikrokutatás eredményét figyelembe véve elmondható, hogy Karády nyugati mintára létrehozott 

„SZTÁR” és civil „HŐS” szerepei tetten érhetőek az általam felvázolt kronológia egyes 

médiareprezentációiban, valamint ez a kettősség további elemzések tárgyát képezheti. A 

vizsgálódásom során annyi bizonyossá vált, hogy a két fő szerepképmás között összekötő 

kapocsnak tekinthető a díva, a dal és a dalszöveg hármassága, illetve a mozivásznon és a 

magánéletben is megélt tragikum. 
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Szegénységi lét az ukrajnai magyarság körében 

 

A tanulmány célja az ukrajnai magyarság körében jellemző tipikus szegénységi léthelyzetek 

feltárása, a helyi szegénység sajátosságainak bemutatása, az ukrajnai, határ mentén élő magyarság 

körében tipikusnak mondható megélhetési és túlélési stratégiák leírása. A tanulmányban külön 

hangsúlyt kap a kárpátaljai magyar anyanyelvű cigányság helyzetének bemutatása, megélhetési és 

munkaerő-piaci lehetőségeinek elemzése. A kutatásra Ukrajnában, a Kárpátalja megyei Vári nevű 

településén került sor. Előzetes szegénységi statisztikák és adatok hiányában a dolgozat meglévő 

tanulmányok, kutatási eredmények segítségével bemutatja a térség társadalmi, gazdasági, 

szociálpolitikai helyzetét is. A kutatás kvalitatív módszerrel, 23 db félig strukturált interjú 

felvételével készült. 
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Privatizáció, bizalom és populizmus Magyarországon 

 

1. Hipotézis 

A jelen dolgozat közgazdasági és politikatudományi munkákra alapozva mutatja be a 

rendszerváltást követő privatizáció, bizalom és populizmus összefüggéseit hazánkban. Hipotézisem 

szerint a rendszerváltás utáni Magyarországon a privatizáció folyamata rombolta a bizalmat, a 

privatizáció folyamatából eredő bizalomhiány pedig felerősítette a populista jelenségeket. 

2. Módszertan 

A dolgozat célja egy komplex modell felvázolása volt multidiszciplináris megközelítéssel, melyen 

keresztül közelebb juthatunk a rendszerváltás utáni kormányzatok hibáinak megértéséhez, 

tipizálásához. Tehát munkám során nem a három alaptémának teljes körű kifejtésére törekedtem, 

hanem arra, hogy modellezzem ezen témákat érintő folyamatokat politikatudományi, 

közgazdaságtani és gazdaságpolitikai dimenzióból egyaránt. Első lépésben felkutattam azokat a 

szakirodalmi munkákat, amelyek a privatizáció, bizalom, illetve populizmus egymásra hatását 

valamilyen szemszögből feldolgozzák, ezt követően pedig felállítottam a modellt, gyakorlatilag 

összevetetve és rendszerbe foglalva forrásaim állításait. Végül következett az empirikus vizsgálat, 

melynek során két esettanulmányon, a Tocsik-ügyön és a Malév privatizációján teszteltem a modell 

helytállóságát. 

 
 

3. Következtetések 

Mindhárom dimenzióban sikerült végigvezetni a hipotézisem állításait, valamint az empirikus 

vizsgálatot is kiállta a modell, így arra a konklúzióra jutottam, hogy a hipotézisem korlátozott 

mértékben, de helytálló volt. Eredményem alapján arra következtettem többek között, hogy a 

privatizációval kapcsolatba hozott ellentmondásos ügyek növelték a bizalmi válságot, a bizalom 

hiánya pedig meglátszott a rendszerváltás utáni kormányzatok politikáján. Ezáltal jelent meg a 

populizmus kényszerpályája, amely a privatizáció politikai bírálatában is tükröződött, habár a 

rendszerváltás utáni privatizációt a közgazdász szakma túlnyomó része szükségesnek értékelte. 

Mivel az empirikus vizsgálat a terjedelmi korlátok miatt csak két esetre terjedt ki, korlátoltan lehet 

arra következtetni, hogy az általam leírt összefüggésrendszer milyen volumenű, így egy másik 

kutatás témája lehet ennek feltárása. 
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„Mindenki dohányzik, én miért ne tenném? Nálunk a menők cigiznek.” - A barátság és a 

népszerűség hatása a középiskolások dohányzására 

 

A középiskolai diákok dohányzási szokásaira hatással van a másodlagos szocializációs közegük: 

barátaik és az osztálytársaik. Erre a konklúzióra számos szakirodalom és elméleti megközelítés 

rámutatott, az azonban nem világos, hogy ezt milyen mértékben befolyásolja a baráti közösségek 

nagysága, valamint a népszerűség ténye. Ebből következően joggal merül fel az a kérdés, hogy 

vajon a baráti körök nagysága hogyan hat a dohányzásra? A népszerűbb diákok inkább 

cigarettáznak, mint a kevésbé népszerűek? A nagyobb baráti közösséggel rendelkező 

népszerűeknek erősebb hatásuk lesz arra, hogy a barátaik is elkezdjenek cigarettázni, vagy 

rendszeres dohányzókká váljanak? Ezt a két tényezőt társadalmi kapcsolatháló-elemzés 

módszerével definiáljuk, a baráti közösségek nagyságát a baráti jelölések, „befokok” (indegree) 

számával határozzuk meg. A népszerűséget két oldalról közelítjük meg, a közvetett népszerűséget a 

„sokan nagyra tartják”, a közvetlen népszerűséget a „felnézek rá” kérdéssel mérjük. A 

vizsgálatunkhoz az MTA TK „Lendület” RECENS kutatócsoport középiskolások körében végzett 

longitudinális kutatásának adatbázisát használjuk (OTKA K/81336), és a három adatfelvételi 

hullámot tartalmazó adatbázis két hullám adatain összehasonlító keresztmetszeti elemzést végzünk 

(2. hullám: N=1234; 3. hullám: N=1052). Dolgozatunk hipotéziseinek vizsgálatához egyéni és 

osztály szintű magyarázó és kontrollváltozókat használunk fel, így kétszintű multinomiális 

logisztikus regressziót alkalmazunk. Eredményeink azt mutatják, hogy a baráti körök nagyságának 

és a népszerűségnek is fontos szerepe van a középiskolások dohányzási szokásainak kialakulásában 

a nem, tanulói teljesítmény, alkoholfogyasztás és az osztály képzéstípusa mellett. További fontos 

eredmény, hogy a népszerűség különböző mérőszámai között eltérés tapasztalható, amely a 

népszerűség definíciók szétválasztásának szükségességét javasolja. 
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Politikai jellegű civil szervezetek, szerveződések az 1980-as években. Szerepük, hatásuk és 

részvételük a rendszerváltásban 

 

Tanulmányom a magyar rendszerváltást megelőző, az azt meghatározó vagy arra jelentős 

befolyással bíró politikai jellegű civil szerveződéseket mutatja be. A kutatás célja volt egy összesítő 

tanulmány létrehozása, amely kiemelt hangsúlyt fektet a folyamatok bemutatására. A bemutatásra 

kerülő korszak alapvetően a késő 1970-es évektől az 1989-es esztendőig terjedő időszak. A civil 

szerveződések bemutatásánál három főcsoportra történt azok beosztása: urbánus – demokratikus 

ellenzék, népi írók – népi-nemzeti ellenzék, környezetvédelmi vonulat (Duna-kör). Az eddig is 

ismert főbb események mellett számos új eredményt sikerült fellelnem kutatásom során, nem kis 

részben támaszkodva korabeli civil szereplőkkel készített interjúkra. 
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Olasz-magyar kapcsolatok a két világháború között 

 

Témám az olasz-magyar kapcsolatok voltak, a két világháború közti időszakban. Témaválasztásom 

egyik oka, hogy a vizsgált korszakban meglévő intenzív olasz barátság nagyban befolyásolta a 

magyar külpolitika alakulását, tehát a magyar diplomáciatörténet szempontjából kulcsfontosságú. 

Dolgozatomhoz a ’20-as, ’30as évek magyar sajtójának egy részét használtam fel. Úgy gondolom, 

így sokkal közelebb kerülhettem dolgozatom tárgyához, mintha pl. a témában készült elemzéseket 

vagy akár a történelmi témájú könyveket lapoztam volna fel. Elsődleges forrásom a Magyar Szemle 

címet viselő havilap volt. A lap mögött álló értelmiség, történelmi és szakmai elit miatt a Magyar 

Szemle arculatát a reformkonzervativizmus jellemezte, illetve a politikai középútnak kötelezte el 

magát. Dolgozatom második felében, a Szocializmus című lap lényegesen kevesebb, de ugyanakkor 

fontos szerepet kapott, hiszen a havilap szerkesztői között nagyrészt baloldali értelmiségiek álltak, 

így egy, az előzővel ellentétes nézőpontot is megvizsgálhattam. 

Kutatásom során olyan kérdésekre kerestem a választ, mint pl. milyen út vezetett el az olasz-magyar 

barátság kialakulásához, ennek a közeledésnek milyen következménye volt Magyarországra nézve, 

illetve hogy milyen kép rajzolódhatott ki a magyar közvélemény szemében a fasiszta 

Olaszországról és Mussoliniről. 

Dolgozatom első részében röviden felvázoltam a fasizmus természetét, majd a második fejezetben a 

külpolitikai folyamatokat igyekeztem felvázolni. Próbáltam a lehető legalaposabban felsorakoztatni 

mind Magyarország, mind Olaszország indokait a barátság kialakítása mellett, illetve alá is 

támasztani állításaimat. Munkám harmadik része a magyar olvasóközönség véleményét és 

állásfoglalását próbálta rekonstruálni. Mivel a vizsgált korszakban a nyomtatott sajtó volt az 

elsődleges forrás, amiből a közvélemény tájékozódni tudott, fontosnak tartottam megvizsgálni az 

olasz-magyar barátság szempontjából, hogy a politikusok által véghezvitt közeledés hogyan 

csapódott le a magyar közvéleményben. A kérdés megítélése nyilván nem volt egyhangú, ezért a 

két, egymással véleményben teljesen szembenálló lap cikkeit vizsgáltam meg. 

Összességében megállapítható, hogy a két világháború közti időszakot Magyarországon 

nagymértékben befolyásolták a korszakban intenzíven meglévő olasz kapcsolatok. Mindemellett a 

sajtóból kiszűrhető kontrasztok ellenére, úgy vélem, a magyarság túlnyomó többsége is pozitív, 

baráti képet alkotottak Olaszországról. 

  



 

 

MARKOS VALÉRIA 

Szociálpolitika 

MA, 9. félév 

Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Fényes Hajnalka 

egyetemi docens, DE BTK 

 

 

Az iskolai közösségi szolgálat iránti attitűdök a középiskolások körében 

 

Napjainkban egyre érzékelhetőbbé válik, hogy a fiatalok társadalmi, állampolgári aktivitása és 

szociális érzékenysége igen alacsony. A közoktatás figyelembe vette ezt a problémát, és 2012-ben 

bevezette az iskolai közösségi szolgálatot. A szolgálat 5 fő célt jelöl ki, én dolgozatomban 3 célját 

vizsgálom: az állampolgári tudatosság növekedését, az önkéntesség iránti attitűdök növekedését és a 

pályaorientáció megvalósulását. Vizsgálati módszerem a fókuszcsoportos interjúzás. Az 

állampolgári aktivitással kapcsolatos eredményeim szerint a fiatalok követik szüleik passzivitását, 

nem tagjai sem ifjúsági sem civil szervezeteknek, nem érdeklődőek a politika iránt és nem is 

önkénteskednek. Második eredményem, hogy az iskolai közösségi szolgálat nem hozza meg a kellő 

motiváltságot a jövőben az önkéntes munkavégzéshez, a negatív tapasztalatok gyakran elrettentik a 

fiatalokat az önkéntességtől. Harmadikként a pályaorientáció megvalósulását vizsgáltam. 

Eredményeim szerint, nem mutatható ki, hogy pl. a szakközépiskolákban a fiatalok a tanult 

szakmájukkal megegyező területen végeznék a szolgálati idejüket (még ha lenne rá lehetőségük, 

akkor sem). A dolgozatom végén szociálpolitikai javaslatokat fogalmaztam meg a közösségi 

szolgálat továbbfejlesztésére. 
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Kisebbségi problémák Európában 

 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a szabadság és egyenlőség elveire épülő liberális 

társadalomban miért ütköznek akadályokba mégis a nemzeti kisebbségek törekvései, nevezetesen 

azon törekvései, hogy megőrizhessék nyelvüket, kulturális identitásukat, és önrendelkezési jogot 

kaphassanak. Elemzem továbbá az európai intézmények (Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet, Európa Tanács) és az Európai Unió kisebbségi jogalkotásainak eredményeit, ezek 

problematikusságát, pontosabban azt, hogy még nem alakult ki konszenzus a nemzeti kisebbségek 

definícióját illetően, ennek hiányában pedig a kollektív jogok definíciója is problémát jelent, hiszen 

a kollektív jogok jogalanya nem más, mint a nemzeti kisebbségek. Ugyanakkor arra a kérdésre is 

keresem a választ, hogy miért nem működőképes az autonómia rendszerére alapozott 

kisebbségvédelem Kelet-Európában. 

Dolgozatom végén megkísérlek egy megoldási lehetőséget fölvázolni a nemzeti kisebbségi 

probléma kezelésére, amelynek továbbgondolása és alkalmazása talán elősegítené a kelet-európai 

nemzetállamok és az ott élő nemzeti kisebbségek békésebb együttélését. 
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Azonos nemű párok elfogadottsága a határon innen és túl 

 

A kutatás az azonos nemű párok általános értelemben vett elfogadottságát tárgyalja, ami a 

társadalomtudományokon belül a szociológia és társadalomkutatás témakörébe tartozik, azon belül 

is a kisebbségek társadalmi helyzetét vizsgálja a diszkriminációs helyzetből kiindulva. Leginkább 

tolerancia alapon kutattam, hogy mennyire elfogadottak a leszbikus, meleg, biszexuális és 

transznemű (továbbiakban: LMBT) közösség tagjai a társadalom körében, illetve a társadalom 

mennyire ért egyet az LMBT tagok jogi követeléseivel, mint a házasság intézménye, és a 

gyermekvállalás. A kutatás célja megvizsgálni, hogy az társadalom elfogadottsága szempontjából 

mely városban könnyebb azonos nemű párként élni; a jogrendszer és a társadalom elfogadási 

szintjének összehasonlítása; az azonos nemű párok kérdésének határvonalának kutatása (magánügy-

e); továbbá a társadalom elfogadásának/elutasításának oki tényezőinek feltárása. Kutatásom 

helyszíne a címből fakadóan két város (Sopron és Eisenstadt), módszernek egyrészről a 

dokumentumelemzést használtam – jogi rendelkezések összehasonlításához a törvények 

megvizsgálását, valamint a történelmi áttekintéshez. Másrészről a kérdőíves felmérést alkalmaztam, 

amelyet magam szerkesztettem. A kérdőíven a demográfiai adatok mellett az általam 

megfogalmazott 19 állítás szerepelt, amelyre Likert-skála segítségével válaszolhattak a kérdőívet 

kitöltő személyek. A kutatásom eredményeinek bemutatását négy irányból foglaltam össze, 

valamint összehasonlítom, hogy a jelenleg hatályos törvények megengedőbbek-e vagy 

korlátozóbbak-e a két város álláspontjához, toleranciaszintjéhez viszonyítva. Ahogyan kutatásom 

témája, úgy a kapott adatok és hozzáállások is megosztóak, amik további kérdéseket vetnek fel, és 

újabb kutatásokra adnak lehetőséget. 
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A magyarországi felsőoktatási intézmények integrációja az ezredfordulón 

 

Az általam készített tudományos munka alapjául Kováts Gergely: A magyar felsőoktatás változásai 

1988-2013 – Intézményi egyesülések és szétválások tanulmánya, amelyet Az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet megbízásából készített az ISC Alapítvány (2014. március) (továbbiakban: 

forrásként felhasznált tanulmány), illetve annak irodalomjegyzéke szolgált, amelyben az általános 

bemutatás mellett különböző kutatási témákra és azok elemzési módszereire tesz javaslatot. 

Vizsgálatom tárgya azért a felsőoktatás, mert a jövő nemzedékének képzése, a hallgatói 

teljesítmény jobbá tétele, egy hatékony és egységes felsőoktatási rendszer megteremtése, az oktatók 

munkájának minőségi értékelése és a magyar felsőoktatás nemzetközi megítélése és elismerése – 

véleményem szerint – egy állam alapvető céljai közé tartozik, amelyhez folyamatos felügyelet és 

fejlesztési-hatékonysági reformok szükségesek. ivel az integráció nem egy történelmi esemény, 

hanem egy hosszabb folyamat, ezért ennek a folyamatnak egy olyan pontját szeretném bemutatni és 

értékelni, amikor a kormányzat nem ösztönző eszközöket, hanem jogi kereteket szab a felsőoktatási 

intézmények összevonására. Ezen a ponton „csúcsosodik” az előzetes elképzelések és ösztönzések 

gyakorlati megvalósulásának olyan értékelése, amelynek alapján arra a döntésre jutottak, hogy 

muszáj törvényi szinten egy olyan beavatkozást alkalmazni a folyamat előmozdítására, amely 

meghatározza az intézményi struktúra kereteit. Ennek a döntésnek a korábbi tapasztalatok alapján 

az az oka, hogy a kívánt és a nemzetközi viszonylatban tapasztalt pozitív változásokat elérjék. Mi a 

szerepe a felsőoktatási intézmények integrációjának a magyar felsőoktatásban? Mennyiben 

határozza meg az integrációt az egyes kormányok politikai akarata? Az ezredfordulón véghezvitt 

integráció elérte-e az előzetesen meghatározott céljait? Az alulról strukturált – önkéntes alapon 

szerveződő – kezdeményezések vagy a felülről strukturált „kikényszerített integráció” tekinthetőek 

hatékonyabbnak? Az általam készített tudományos munka egyes fejezeteiben ezeknek a 

kérdéseknek a megválaszolására próbálok kísérletet tenni, amelyeket a felhasznált 

szakirodalmakban foglaltakkal fogok alátámasztani. 

  



 

 

MÉSZÁROS TAMÁS 

Nemzetközi tanulmányok 

MSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Csicsmann László 

egyetemi docens (BCE - Nemzetközi Tanulmányok Intézet), BCE TK 

 

 

Gazdasági interdependencia és politikai feszültségek a kínai-amerikai kapcsolatokban a 

diplomáciai kapcsolatos normalizációja óta  

 

Miközben a kínai-amerikai gazdasági interdependencia abszolút értéke minden korábbinál 

magasabb értéket ér el, egyre több jel mutat arra, hogy a világ két legnagyobb nemzetgazdasága 

között stratégiai rivalizálás van kialakulóban. Ezek a fejlemények ellentmondani látszanak a 

nemzetközi kapcsolatok tudományág liberális iskolája azon elméletének, miszerint a gazdasági 

interdependencia békéltető hatással van az államközi kapcsolatokra. Ezzel szemben azon realista 

megközelítést látszanak alátámasztani, miszerint a gazdasági interdependencia vagy növeli a 

konfliktus esélyét, vagy önmagában nincs hatással az államközi konfliktusra. Jelen dolgozat egy 

alternatív megközelítést ajánl az interdependencia és a politikai feszültségek dinamikájának 

magyarázatára a kínai-amerikai kapcsolatokban. Eszerint a közelmúltbeli fejlemények 

magyarázatához az interdependencia aszimmetriáját, azaz a gazdasági függőség relatív szintjét kell 

mérni: ahogy Kínának az Egyesült Államoktól való relatív függősége csökken, úgy lesz egyre 

hajlamosabb a konfliktusos magatartásra. A dolgozat empirikus vizsgálattal bizonyítja a fentieket, 

ezen túl pedig a kínai-amerikai gazdasági interdependencia jellegét, a két ország politikai és 

stratégiai viszonyát, valamint kapcsolatuk jövőbeli alakulásának lehetséges trendjeit is tárgyalja. 
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A szkeumorfizmus, az affordancia és a flat design - A smart technológia integrációja a 

mindennapokba 

 

A dolgozat tárgya: 

I. Az ember egy hiánylény, a hiányosságait pedig csak külső technológiákon, azaz médiumokon 

keresztül pótolhatja. Ezt szolgálják az okostelefonok is, amelyek már 1993-tól egészítik ki az ember 

érzékeit. A technológia nem új, azonban mégis 14 évet kellett várnunk, mikor is 2007-ben az Apple 

sikerre vitte az iPhone-nal az okostelefonok kategóriáját. Ahhoz, hogy megértsük az iPhone sikerét, 

meg kell vizsgálnunk az Apple marketingkommunikációját, és azt, hogyan is használta fel a cég a 

technológiai remixet. 

A témaválasztás indoklása: 

II. Ma már szinte mindenki zsebében ott lapul egy okoskészülék, viszont azzal szinte senki sincs 

tisztában, hogy miért is nevezhetünk egy telefont okosnak. Nem csak az okostelefon fogalma, 

hanem annak hatása is tisztázatlan még ezért fontosnak tartom az új médium megfigyelését, mivel 

ma nagyon népszerű ez a kategória ezért szintén időszerű a jelenséggel foglalkozni. 

Kutatási kérdések: 

III. Legszélesebben véve az érdekel, hogy milyen változást idéz elő két eltérő technológia 

integrációja a társas viszonyokban. De, hogy ezt az óriási témakört kezelhetővé tegyem, ebben a 

dolgozatban az okoseszközök, azon belül legfőképp az okostelefonok műfaji sajátosságait 

vizsgálom, azonban arra is kíváncsi vagyok, hogyan lehet egy új technológiát sikerre vinni, ezért 

kitérek arra is, hogyan használható fel a technológia és ember közötti kapcsolat, az affordancia és, 

hogyan segítheti ezt elő a szkeumorfizmus. Azonban a megkülönböztetés is elősegítheti a sikert, 

ezért fontos bemutatnom a flat design is, amelyet a Windows Phone használ. 
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A vezér „régi-új” mozgalma. Demokráciaelméletek, pártok és mozgalmak. 

 

A politikai vagy társadalmi mozgalmak a politika meghaladásának megtestesítőjeként óriási 

elvárásokkal születnek, és hatalmas csalódásokat hagynak maguk után, mikor feladatukat 

bevégezetlenül kimúlnak. A szociológiai mozgalomkutatást ez a normatív teher, depolitizáló 

percepció tartja fogságban, amely meggátolja a reális kép megalkotását. Ezért munkámban a 

politikaelmélet eszköztárát felhasználva arra teszek kísérletet, hogy a mozgalmak szerepét és 

funkcióit értelmezzem a politikai folyamatok és a demokrácia keretei között. Előfeltevésem szerint 

a három nagy demokráciaelmélet – a deliberatív-részvételi, a neoklasszikus és a vezérdemokrácia 

(Pakulski–Körösényi, 2012.) – összekapcsolható a direkt demokrácia különböző formáival, mint a 

klasszikus közvetlen, a referendum és az úgynevezett tüntető demokráciával (Sartori, 1999.). Ennek 

alapján három különböző mozgalom-koncepció állítható fel és hasonlítható össze, amely világossá 

teszi a deliberatív és a neoklasszikus megközelítés korlátait, illetve tarthatatlanságát, és a 

mozgalmak valódi természetét, amely túlmutatva a demokrácia formális keretein, eredendően 

politikai. A jelenséget – korlátai ellenére – a vezérdemokrácia képes legteljesebben megfogni, 

amelynek értelmében az írás kiinduló hipotézise az, hogy a természetes módon horizontálisnak és 

bottom-up jellegűnek tekintett mozgalmak a gyakorlatban vertikális és top-down jellegűek, és 

jellegzetesen a politikai vezetők eszköztárát gazdagítják. 
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Új vizeken?- A tengeri kalózkodás nemzetközi jogi szabályozásának új irányai 

 

Dolgozatomban a tengeri kalózkodás nemzetközi jogi szabályozását mutattam be. Ennek kapcsán a 

hipotézisem az volt, hogy a jelenlegi szabályozás nem megfelelő, melyneklegfőbb oka a vesztfáliai 

típusú államrendszer korlátai. Az állítás alátámasztására elemeztem a szabályozás fejlődését, 

valamint az UNCLOSdefiníciója alapján a jelenleg használatos fogalmat. Ennek kapcsán a 

probléma két elemrevezethető vissza. Az első a területi hatály elégtelensége, a másik pedig az 

definíció alanyainakmeghatározása. A fenti elméleti megállapítások alátámasztására Szomália 

esetét mutattam be. Az eset kapcsán szintén a fenti két pont volt szintén legproblémásabb és a 

legfőbb akadálya akalózok elfogásának és a probléma visszaszorításának. Továbbá látható, hogy a 

hagyományos állami keretrendszer nem tudja megoldani aproblémát. Ezt támasztja alá az is, hogy a 

jelenleg effektívnek tekinthető megoldási javaslatokis átlépnek ezeken a kereteken, az állami 

szuverenitás bizonyos mértékű korlátozásával. Végül ezt a gondolatot továbbfolytatva elemeztem a 

lehetséges megoldásokat, melyekegyértelműen a regionális kooperáció és az állami szuverenitás 

bizonyos mértékű korlátozásafelé mutatnak, vagyis szintén túllépnek a nemzetközi jog 

hagyományos államalapú szemléletén 
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A spanyol inkvizíció és a boszorkányperek 

 

Kutatásom fő vonalát a Spanyol Inkvizíció boszorkánysághoz való hozzáállása, a 

boszorkányhisztéria és pereinek baszkföldi sajátosságai, és beszüntetésük okai adják. A kérdések 

vizsgálatára és a spanyol helyzet speciális voltára, Európa más országaira jellemző viszonyok 

kontrasztba állítása segítségével próbálok meg rávilágítani. Összehasonlítom a Magyarországra és 

az Alpok-vidékére jellemző boszorkányképet az elit démonológiája és a népi hit szemszögéből, 

kiemelve a térségek sajátosságait és kialakulásuk okait. Külön foglalkozom a boszorkányok 

létezésébe vetett hit szociálpszichológiai magyarázataival, a feljelentések hátterében álló 

motivációk társadalmi, pszichológiai aspektusaival területi megnyilvánulásaik mentén. A perek és 

vallatások menetét, a kiszabott büntetés mibenlétét az inkvizíciók általános működésének jogi 

megalapozottságának irányából közelítem meg. Kutatásaim összegzéseként bemutatom Alonso de 

Salazar Frías munkásságának azon eseményeit, amelyek hozzájárultak a baszkföldi 

boszorkányüldözés beszüntetéséhez és a máglyahalál betiltásához Spanyolország területén. 
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Szavakba zárt életek: A narratíva mint kommunikációs eszköz a modernkori rabszolgaság 

médiareprezentációjában 

 

A „Szavakba zárt életek” című dolgozat a történetmesélés kommunikációs szerepét kutatja az 

állandó aktualitással bíró modernkori rabszolgaság témájában. A kutatás célja rávilágítani a 

narratíva fontosságára a médián keresztül közvetített tartalmakon belül és feltárni, hogy milyen 

társadalmi cselekvést indukálhatnak a sajtóban megjelent élettörténetek. Hipotézisem szerint a 

médiának lehetősége van felhívni a figyelmet globális jelenségekre, és a sajtó segíthet egy közös 

társadalmi követelés kialakításában, mely a probléma megoldására irányul. A kutatás elején 

megjelenik Walter Fisher narratív paradigma elmélete, mely egy több szempontú jelentésformálási 

folyamatot ír le. A dolgozat digitális narratíva erejét taglaló része az audiovizuálisan megjelenített 

tartalom hatásfokozó eszközeit vizsgálja két alkotáson keresztül. A tanulmány bemutatja, hogy az 

afrikai gyermekkatonák és az őket fogva tartó gerillavezér életéről készült Kony 2012 kampányfilm 

és az afgán kisfiúk szodomizálását megjelenítő „The dancing boys of Afghanistan” című 

dokumentumfilm hogyan késztetett a rabszolgaság elleni aktív fellépésre több millió embert. Az 

írott narratíva hatásait vizsgáló elemzések egy távol- és egy közel- keleti áldozat megpróbáltatásait 

mutatja be, illetve azt, hogy a narratíva közönsége hogyan hozott minőségbeli változást a két nő 

életében. A kutatás során kiderült, hogy milyen tág és sokszínű értelmezést nyújtanak a 

„rabszolgaság” „szabadság” illetve „narratíva” fogalmak. Az elemzések során az a fisheri állítás is 

helyesnek bizonyult, miszerint az élettörténetekben – a hitelesség szempontjából – fontos pozíciót 

foglal el a racionalizmus. Megállapítottam továbbá, hogy a Lazarsfeld- féle „keresztes hadjáratok” 

virágkorukat élik a 21. századi médiában, bár hatásuk inkább a közömbös polgárok felrázásában, 

mintsem a tettesek elriasztásában realizálódik. Miközben Afganisztán táncoló fiúi, Kony 

gyerekkatonái, Sreypov Chan, illetve Aesha Mohammadzai elmesélték szomorú élettörténeteiket 

nem csupán az öngyógyítás útjára léptek és felhívták a figyelmet a rabszolgaság problémájára, 

hanem alátámasztották a dolgozat elején felállított hipotézist is, megmutatva azt, hogy az 

élettörténetek cselekvésformáló ereje elsöprő a hírekével szemben. A kutatás eredményei elősegítik 

a narratíva, mint eszköz tudatos használatát az újságírók számára, illetve tudatosítják a közösségi 

fellépés erejét a társadalom tagjaiban is. 
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A budapesti közhivatalok akadálymentesítési és esélyegyenlőségi gyakorlata 

 

A dolgozatom témájául választott esélyegyenlőségre és akadálymentesítésre az elmúlt évek során 

Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek mind a privát, mind a közszférában. 

Örömmel tölt el, hogy egyre inkább előtérbe kerül az a fajta szemlélet a fogyatékkal élőkkel 

kapcsolatban, hogy nem elszigetelni, hanem (újra)integrálni kell őket a társadalomba. A 

témaválasztásom oka egyrészt személyes érintettség, másrészt pedig a 2013/14-es tavaszi félév 

során a Dr. Kriskó Edina és Dömötör Ildikó által tartott egyetemi Esélyegyenlőségi érzékenyítő 

tréning rám gyakorolt hatása volt. 

2010-ben jelentős előrelépés történt Magyarországon azzal, hogy az Alaptörvény a fogyatékkal 

élőket különösen védendő csoporttá emelte azáltal, hogy több cikkben is szerepelnek, hangsúlyozva 

többek közt az őket érintő diszkrimináció tilalmát, az egyenlő bánásmódhoz és a szociális 

biztonsághoz való jogot. A dolgozatom során azt vizsgálom, hogy a törvény által előírtak 

mennyiben valósulnak illetve valósíthatóak meg a mindennapokban. Ehhez a meglévő 

jogforrásokon felül Markos Ádám: A fogyatékossággal élő személyek jogainak megvalósulásának 

anomáliái Magyarországon című szakértői kéziratát (2013) is fogom használni. 

Dolgozatomban hat önkormányzatot és kormányhivatalt szeretnék vizsgálni, nevezetesen: Újbuda, 

Budavár, Óbuda, Angyalföld, Lipótváros és Kőbánya önkormányzatát, illetve kormányhivatalát. A 

főváros egészét érintő vizsgálatot a szakdolgozatomban tervezek végrehajtani. A téma feltárásához 

az interjúkészítés módszerét választottam: a fent nevezett hivatalok vezetőivel, fogyatékosságügyi 

referenseivel, gondnokaival, vagy más, a területen jártas személlyel (pl. műszaki igazgató) folytatok 

beszélgetéseket, melyeket digitálisan rögzítek. Továbbá dokumentumelemzés keretében dolgozom 

fel a hivatalok által adott egyéb szakanyagokat és dokumentumokat. Ezen kívül, mivel jelenleg több 

helyen is folyamatban van még a fogyatékosságügyi referensek képzése és a kormányablak 

ügyintézők érzékenyítő tréningen való megszólítása, így a trénerektől beszerzett információkat is 

beépítem a dolgozatomba, melyet anonim módon fogok felhasználni, illetve beszámolok arról, hogy 

a kormányhivatalnokok hogyan álltak – a nyár elején tartott képzések során – kutatásom témájához. 

A dolgozatom hosszabb távú célja, hogy bemutassam a fővárosban „élő” esélyegyenlőségi 

gyakorlat néhány (főként fizikai) aspektusát, kiemelve a jó, előremutató kezdeményezéseket és 

gyakorlatokat. 
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A futballszurkolói szubkultúra. A magyar labdarúgás és a média kapcsolata 

 

Dolgozatomban a futballszurkolói szubkultúrát vizsgálom, ezen belül pedig a magyar labdarúgás és 

a média kapcsolatát. A labdarúgás nagy teret kap a médiában, része a közbeszédnek. Jelenleg az 

általános hangvétel negatív. A 2012-ben lejátszott Magyarország-Izrael barátságos mérkőzésen 

elhangzott rasszista megnyilvánulások (és az értük járó büntetés) után ez csak negatívabbá vált. 

Ezért mutatom be a fent említett mérkőzés utáni írásokat, illetve kitérek a büntetésként kirótt 

stadionbezárásra, a zárt kapuk mögött játszott Magyarország-Románia mérkőzésre, ennek 

visszavágójára és a szabályok szigorítása miatti folyamatos büntetésekre is. Emellett bemutatom a 

másik oldalról szóló írásokat is, amelyben a cikkírók sokszor vállalhatatlan körülményekről, 

feleslegesen szigorú biztonsági előírásokról írnak (például a Ferencváros stadionjában alkalmazott 

vénaszkennerről). 

Dolgozatom következő felében egy kérdőív segítségével keresem a választ arra, hogy mi a köz 

véleménye a magyar labdarúgásról. Ténylegesen a rasszizmus, a sportszerűtlen magatartás az oka 

annak, hogy a stadionok üresek vagy más is? 
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Deviancia napjainkban az értékeken keresztül – Számít-e a katolikus neveltetés? 

 

Dolgozatomban a diákok körében deviánsnak minősített viselkedésformák követését, illetve ezekkel 

szemben tanúsított magatartásokat vizsgáltam, szintén a diákok oldaláról. Két értékrendjében 

különböző közösséget vettem alapul. A kontrollcsoport egyrészről egy állami fenntartású iskola 

tanulói, másrészről egy egyházi fenntartású, vallási értékeket képviselő iskola tanulói. A 

társadalomtudományi kutatásokban alkalmazott információgyűjtés elterjedt módszerét, a kérdőíves 

kutatást alkalmaztam. Egy formális kérdőív segítségével gyűjtöttem össze a témám szempontjából 

releváns információkat. Az összeállított kérdőív két önálló részből áll: az első az alkoholfogyasztási 

szokásokról ad képet a második pedig a tudatmódosító szerek használatáról. Kutatásom célja 

feltárni a különbségeket és azok mértékét a két eltérő iskolában, és ezáltal eloszlatni, vagy 

megerősíteni azt a „hiedelmet”, miszerint számottevő különbségek figyelhetőek meg. A kutatásom 

eredménye alapján álláspontom, hogy napjainkban már nincs mérvadó különbség az állami 

fenntartású és a katolikus gimnázium tanulóinak deviáns viselkedésével szemben tanúsított 

magatartások között. Tanulmányomban bemutatásra került a diákok családi háttere, amely tényező 

párhuzamát látom, a vizsgált tanulói magatartások tekintetében. Úgy gondolom, hogy a családok 

helyzetében és szerepében gyökeres változások jelentkeztek az elemzett időszakban, elmondható, 

hogy alapvetően kedvezőtlen folyamatok bontakoztak ki. Amíg a család összetartó ereje csökken, 

addig a válások száma sokszorosára nő, amely következtében egyértelműen megállapítható, hogy a 

család által nyújtott érzelmi biztonság csökkenő tendenciát mutat. Továbbá összehasonlítottam a két 

iskola pedagógiai programját. Ennek eredményeként megtudhatjuk, hogy milyen intézkedéseket 

tesznek a deviáns viselkedések észlelésekor illetve a megelőzés érdekében. Mivel a tanuló idejének 

legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon meghatározó számára annak légköre és 

szellemisége. Tanulmányomban kitérek arra is: mennyire befolyásolja az egyént a környezete. 

Reményeim szerint a jövőben bekövetkezik a probléma olyan jellegű szabályozása, amely segít egy 

olyan társadalmi állapot előidézésében, ami gátat szabhat a deviancia-problémák 

elhatalmasodásában, ezáltal a társadalom dezintegrációját, felbomlását is megakadályozva. 
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Egymás kezében - az önkormányzat és a civil szektor együttműködése Óbudán 

 

Az együttműködésnek többféle fokozatát ismerjük, az számos módon megnyilvánulhat. Nincs ez 

másként az általam vizsgált önkormányzat és a vele szoros kapcsolatot ápoló civil szervezetek 

között sem. Vizsgálódásom középpontjában Budapest III. kerületének önkormányzata és civil 

szervezetei állnak. A köztük lévő kapcsolat szövevényes hálóját igyekeztem kiismerni és 

feldolgozni. Ahhoz, hogy ezt átláthassuk, szükségünk van arra, hogy bizonyos fogalmakat 

behatároljunk, valamint részekre bontsunk egy összetett rendszert, amelyben a civil szervezetek és 

az önkormányzat közötti kapcsolat elemei bújnak meg. Dolgozatom célja, hogy felvázoljam 

mindazokat az elemeket, amik a két szféra közti partnerségi viszonyt jellemzik. Elemzésemben 

kitérek a társadalmi részvételre és a jogi alapokra, amik azt lehetővé teszik, valamint a nyitott 

kormányzás főbb elveire. Az önkormányzatok és a civil szervezetek között megvalósuló 

együttműködés egyes szintjei különböző csatornákon jutnak kifejeződésre, ezért mindenképp 

szükségesnek érzem, hogy bemutassam a különböző kapcsolattartási formákat. Vizsgálódásom 

egyik fő pontja Óbuda egyik civil szervezete által létrejött projekt, melyben kirajzolódni látszanak 

mindazok a pozitívumok és tényezők, melyek garantálják a valódi együttműködést az állam és a 

társadalom csoportjai között. Ezt követően Arnstein modelljét alapul véve kísérletet teszek egy 

olyan kategória rendszer megalkotására, amely által besorolhatóak az egyes civil szervezetek 

aszerint, hogy milyen mértékben és hatékonysággal vesznek részt az önkormányzásban.  
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Negatív kampány Magyarországon 

 

Napjaink választási kampányaival kapcsolatban általános kritika, hogy túl durvák, 

személyeskedőek, a valódi kérdések helyett a politikai sárdobálásáról szólnak. A választók sok 

esetben a kampányt negatívnak élik meg, és a magyarországi választási kampányok kapcsán is 

rendszeresen találkozhatunk olyan értékelésekkel, amelyek a „minden eddiginél durvább” 

kampányról szólnak. A dolgozat a negatív kampány magyarországi alkalmazását vizsgálja a 

rendszerváltás óta lezajlott országgyűlési választási kampányokra vonatkozóan. A dolgozat fő 

hipotézise szerint a pártrendszer átalakulása és a kampányok fejlődése, professzionalizálódása 

következtében a rendszerváltás óta nőtt a kampányokban megfigyelhető negatív üzenetek száma, 

azaz a magyar választási kampányok „negatívabbá” váltak. Emellett a dolgozat arra keresi a választ, 

hogy hogyan alkalmazzák a magyarországi pártok a negatív kampányt, mint politikai marketing 

eszközt: kit és milyen típusú üzenetekkel támadnak, illetve mikorra időzítik a negatív üzeneteket a 

választási kampányuk során. A pártok negatív kampányra vonatkozó stratégiáját a dolgozat a 

politikusi megszólalások illetve a pártnyilatkozatok tartalomelemzésének segítségével mutatja be. 
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Alister E. McGrath új ateizmus kritikája 

 

Alister E. McGrath az Oxfordi Egyetem protestáns történeti teológia professzora, aki doktori címét 

meglepő módon molekuláris biofizikából szerezte. Egyik fő kutatási területe az ateizmus jelensége, 

melyet interdiszciplináris módszert alkalmazva, történelmi folyamatában szemlélve jár körül. Négy, 

kereszténységgel foglalkozó munkája jelent meg magyarul, az ötödik, a Surprised by Meaning 

(2011) magyar fordítása most van készülőben. Legújabb munkái az új ateizmus kritikájával 

foglalkoznak. A téma azért rendkívül időszerű, mert bár az új ateizmus nem bővelkedik szigorú 

bizonyítékokon alapuló elemzésekben, gyakran tényként tünteti fel a véleményeket, s retorikája 

révén kiemelkedik, számottevő hatást gyakorolva az olvasókra: az érdeklődő közemberekre és a 

tudósokra egyaránt. 

A dolgozat célkitűzése az új ateizmus belső gondolatrendszerének feltárása a jelentős új ateista 

szerzők állításainak, kiváltképp Dawkins munkáinak alapján, McGrath művének tükrében. Kitűzött 

célja továbbá egy olyan átfogó elemzés nyújtása, mely a keresztény nézőpontot fókuszba helyezve 

kísérője lehet az új ateista munkák tanulmányozásának. 
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Egy fogalom, és ami mögötte van 

 

A társadalom változik, vele együtt azon fogalmak is, melyekkel a világ és annak felépítése 

leírhatóvá válik számunkra. Mégis vannak olyan kifejezések, melyek már az ókor óta használatosak 

– ilyen a dolgozatomban tárgyalt demokrácia fogalma is. Ezen fogalom ókori alapokra visszanyúló 

fogalomtörténeti, szemantikai, forráskritikai, valamint politika- és eseménytörténeti kutatása; sok 

érdekes és a köztudatban homályosan élő információra hívja fel a figyelmet. Dolgozatomban ilyen 

tévesen vagy hiányosan rögzült ismeretekre kívánok reflektálni úgy, hogy a demokrácia fogalmát, 

az ókori Athén virágkorának időszakára visszavetítve vizsgálom. Eközben az újkorban használatos 

kifejezések ókori létjogosultságát is magyarázom. Dolgozatomban a demokrácia-fogalom 

jelentésváltozatainak, valamint politikatörténeti- és elméleti változásainak ismertetésével is 

árnyalom a kifejezés ókori tartalmát. Ugyanis az általam tárgyalt kifejezés története közel 2500 évre 

tekint vissza, benne jelentések és politikai helyzetek sokfélesége bontakozott ki. A demokrácia 

fogalma kezdettől fogva a politikai rendszer szintjén jelent meg, egy helyi politikai gyakorlatot, egy 

társadalmi rendet, majd államformát jelölt; ma egy kormányforma megnevezésére szolgál. De 

mégis, hogy történt az átmenet az egyik jelentésállapotból a másikba? A demokrácia kezdeteit 

klasszikus módon az i. e. 5. századi Athénnal szokás megjelölni. Azonban a források tanulsága 

szerint a „demokrácia bölcsőjének” tartott Athén csak egy volt – és nem is az első – azon kevés 

számú polis között, ahol hosszú évtizedek fokozatos fejlődése során kialakult a demokrácia. Ezen a 

szálon továbbhaladva kevésbé ismert az a tény, hogy épp Spárta – mint arisztokratikus katonaállam 

– a politikai fejlődés, a démos kratosból való részesülésének nyomvonalán haladva, némely 

állomásokat hamarabb ért el, mint Athén. Ezen felvetések további tárgyalása, kibontása ugyancsak 

részét képezi dolgozatomnak. Ezen kívül az ókori demokrácia-értelmezéseket historiográfiai 

áttekintés keretében is megvizsgáltam, és munkámban a két szembenálló értékelés – az aranykor és 

a torz államberendezkedés – képviselőit, valamint az új kutatási eredményeket hangsúlyoztam. 

Végső soron dolgozatom azt az álláspontot kívánja képviselni, mely szerint az ókori, közvetlen 

demokratikus politikai berendezkedés egyedi körülmények között jött létre. Továbbá, hogy Athén 

államformája ókori viszonylatban kétségtelenül a politikai jogok páratlan arányú kiterjesztése, 

érvényesítése volt. 
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A pánszlávizmustól az energiafegyverig - avagy az eurázsiai sakktábla a XXI. Században 

 

Kutatásom az Európai Unió és Oroszország kapcsolatrendszerére helyezi a fő hangsúlyt. 

Részletesen vizsgálom a putyini rendszer bel- és külpolitikáját, Oroszország helyét és szerepét a 

XXI. század nemzetközi rendszerében. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen szerepet 

játszik a pánszlávizmus az orosz geopolitikai gondolkodásban. Dolgozatom azokat a hálózatokat 

tárja fel, melyek Oroszországot Európához, Európát pedig Oroszországhoz kötik. Ebben az 

összefüggésben veszem górcső alá Oroszország és Szerbia kapcsolatait. Kelet-Közép-Európa több 

szempontból fontos szerepet játszik az eurázsiai sakkjátszmában, országai a sakktábla 

centrummezőit foglalják el, míg a két erőtér peremén helyezkednek el. A NATO és az Európai Unió 

keleti bővítése elégséges volt-e ahhoz, hogy a kisállamokat a Nyugat magához vonzza? 

Megoszlanak a vélemények arról, hogy Oroszország valóban rendelkezik-e geopolitikai érdekeinek 

érvényesítése érdekében bevethető, a közép-európai, kelet-közép-európai országok szuverenitását 

veszélyeztető, döntéshozatalukat befolyásoló energiafegyverrel. A kérdés több szempontból is 

megközelíthető, és a legkevésbé sem eldöntendő. Érdemes a felvetést eurázsiai és globális 

dimenziókban is megvizsgálni, hisz a XXI. században a kérdéskör nem korlátozódik az európai 

kontinensre, összefügg nemcsak ázsiai, de transzatlanti szereplők cselekedeteivel is. Milyen lépések 

voltak meghatározóak az Unió és Oroszország kapcsolatrendszerében az energia területén? Hol 

tartunk most? Mit hozhat a jövő? A felvázolt problémakörök, kutatási kérdések átfogó 

vizsgálatához a geopolitika tudománya, a történettudomány szekunder forrásai és új kutatási 

paradigmarendszere adott segítséget. Témám térben és időben kiterjedt, multi- és interdiszciplináris 

jellegű. Dolgozatom aktuális eseményekkel, Magyarország szempontjából is fontos folyamatokkal 

foglalkozik. Az energiabiztonság kérdéskörét egy energiafegyver-modell és az aszimmetrikus 

interdependencia feltételrendszerének bemutatásával tárgyalom. Munkám zárásaként összegzem 

kutatásom eredményeit. 
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Izrael Állam: üdvtörténeti szükségszerűség? 

 

A második világháborút követő évtizedekben valamennyi keresztény felekezet hivatalosan is 

visszavonta a szubsztitúciós teológia néven ismert, a kereszténységben a 4. századtól 

egyeduralkodó tanítást, amely Izrael, mint nemzet végleges elutasítását fogalmazta meg. Az 

évszázadok során ez a teológiai koncepció jelentős mértékben befolyásolta többek között az Egyház 

eszkhatológiai tanítását. Annak ellenére azonban, hogy a kereszténység szakított a szubsztitúció 

tannal, az általa befolyásolt részterületei a rendszeres teológiának nem kerültek revízió alá. Ezen 

belül az eszkhatológiára különösen igaz az, hogy mind a mai napig lényegileg befolyásolják a 

helyettesítési teológia által felállított előfeltevések. 

Ha azonban az eszkhatologikus tanítást megtisztítjuk a szubsztitúciós teológiától, és az 

idevonatkozó bibliai utalásokat a behelyettesítés által létrehozott évszázados előítéletek nélkül 

tanulmányozzuk, akkor abból az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. 

1. Ha nem köt bennünket az Izrael végleges elvetésének kényszere, akkor nem szükséges az 

Izrael–Egyház allegóriát fenntartanunk az exegézisben.  

2. A szó szerinti exegézis alkalmazásával azonban felvetődik a messiási királyság ad litteram, 

földi megvalósulásának lehetősége, amelyet az Újszövetség Isten országáról szóló tanítása 

és a testi feltámadás hitvallása is alátámaszt. Ez egyenesen elvezet bennünket az ókeresztény 

hagyományban világosan jelenlévő millenarizmus újragondolásához is. 

3. A földön megvalósuló messiási birodalom, vagyis a politikai, gazdasági, kulturális, 

társadalmi értelemben megalakuló ezeréves királyság azonban elválaszthatatlan Izrael 

nemzeti szintű helyreállításának bibliai tanításától. Ezt a helyreállítást támasztja alá Pál 

apostol Róma levélben található okfejtése Izrael és az Egyház üdvtörténelemben betöltött 

szerepéről. 

4. Végül pedig, ennek a dolgozatnak a fő kérdése tekintetében megállapítható az, hogy Izrael 

államának helyreállítása a fentiekből következően üdvtörténelmi szükségszerűség. A 

modern Izrael államának létezése olyan páratlan, nagy jelentőségű tény, amely hordozhat 

magában üdvtörténeti üzenetet, ezért ennek keresztény szempontú vizsgálata korunk 

elengedhetetlenül fontos feladata. 

Az Egyház földi pályafutásának sikere szempontjából alapvető fontosságú annak megállapítása, 

hogy Izrael államának létezése valóban Krisztus visszajövetelét jelzi-e. Amennyiben igen, az 

Egyháznak fel kell készülnie a Vőlegény méltó fogadására. 
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A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében 

 

Célkitűzés: Nagyon fontosnak tartom, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessünk az ápoló 

személyzet kiégettségének vizsgálatára, hiszen az ápolók segítő személyek, ezért a lelki 

megterhelésük igen nagy. Naponta kell megbirkózniuk a testi és érzelmi problémák megoldásával, 

mely a saját lelki egyensúlyukat is felboríthatja. A saját lelki egyensúlyuk felborulása pedig 

kihatással van a betegekre és az ápolás milyenségére. Ezért egyik célom, hogy kutatásommal, 

illetve a téma fontosságára való felhívással az ápolás minőségét javítsam. 

Adatok és módszerek: Kutatásom során egy 3 részből álló kérdőívet osztottam ki, melynek kitöltése 

anonim és önkéntes volt. A kérdőív az alábbi 3 részből állt: Maslach Burnout Inventory (MBI), 

Ryff jóllét skálája, egyénileg szerkesztett kérdőív. A kérdőíveket a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház aktív és krónikus ellátású osztályain osztottam ki. A 

Nyíregyháza Városi Református Egyházközség Sóstói Szivárvány Idősek Otthonában is osztottam 

ki kérdőíveket, ezeket külön csoportban elemeztem, nem tekintettem sem krónikus, sem aktív 

osztálynak. Összesen 250 db kérdőívet hagytam az osztályokon és az Idősotthonban 2014. április 

18- 2014. június 30 között, melyből 160 db kitöltött kérdőívet kaptam vissza. Ezekből 130 db 

kérdőív volt értékelhető. 

Eredmények: A vizsgálatok kimutatták, hogy a megkérdezettek több mint a fele a kiégés valamelyik 

alskáláján magas illetve közepes kiégettségi szintet ért el. Az osztályok ellátási formáját tekintve a 

krónikus osztályon voltak a legnagyobb százalékban azok a dolgozók, akik a kiégettség valamely 

alskáláján magas kiégettségi szintet értek el. A kiégés testi tünetei közül a fáradtság jelenik meg a 

leggyakrabban a vizsgált ápolók körében. Kutatásomból az is kiderült, hogy a vizsgált ápolóknak a 

túlóra, a halál, és a súlyos betegekről való gondoskodás okozza a legnagyobb stresszt. Az osztályok 

ellátási formáját tekintve a krónikus osztályon a jóllét minden összetevője alacsonyabb értéket 

mutatott, mint a többi ellátású osztályon. 

Következtetések: Kutatásom rávilágít, hogy célszerű lenne az egészségügyi intézményekben az 

ápolók mentálhigiénés gondozása, illetve a kiégés prevenciós lehetőségeinek kihasználása. Erre 

szükség lenne mind az ápolás minőségének javítása, mind az ápolók lelki egészségének megőrzése 

érdekében is. 

Kulcsszavak: ápoló, burnout, osztályok ellátási formája, jól-lét
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Nikodémus alakja János evangéliumában 

 

Dolgozatomban abból a feltevésből indulok ki, hogy a János evangéliumában található három 

Nikodémus-történetet akkor érthetjük meg a legpontosabban, ha a beszámolókat nem blokkszerűen 

kiragadva, hanem az evangélium összefüggésében próbáljuk megérteni. Különösen fontos ez, 

hiszen egyedül Jánosnál olvashatunk Nikodémusról. 

A bevezetést követő első két fejezetben néhány előzetes megjegyzést teszek. Az evangélium belső 

összefüggései alapján feltételezhető, hogy az irat szerzője és Nikodémus ismerhették egymást. 

Továbbá, néhány olyan jánosi sajátosságra is felhívom a figyelmet, amelyek nem csak a 

vizsgálandó egységeinkre, hanem az egész evangéliumra jellemzőek (irónia, félreértések stb.). 

Az első Nikodémus-történet (Jn 2,23-3,15) kapcsán az is problémát jelent, hogy melyik verssel 

kezdődik, illetve zárul az elbeszélés. A Jn 2,23-25 rámutat arra, hogy Nikodémus hite igencsak 

gyenge. Érdemes felfigyelnünk arra is, hogy a szövegünk egy nagyobb khiasztikus egység (Jn 1,19-

4,54) közepén található. Az egység fókuszában a Jn 3,6-7. versek állnak (újjászületés kérdése). 

Mindez a történetünk és a nagyobb egység megértése szempontjából egyaránt fontos. 

A második elbeszélést (Jn 7,45-52) a szemünk előtt tartva választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy 

egyes kéziratokban miért itt találkozunk a házasságtörő asszonyról szóló beszámolóval (Jn 7,53-

8,11). Nem csak azért illesztették ide, mert ez egy szép kifejezése annak, hogy Jézus tökéletesen 

ismeri, és alkalmazza a törvényt, hanem a Nikodémussal való összefüggés alapján is (Jézus, 

Nikodémussal ellentétben, érvényesíteni tudja a maga igazát stb.). 

A harmadik történet (Jn 19,38-42) kapcsán láthatjuk, hogy komoly üzenetet hordoz a Nikodémusól 

és magdalai Máriáról szóló beszámolók összevetése (a történet késő délután – kora reggel játszódik; 

a halott Jézust temeti el – a feltámadott Jézussal találkozik stb.). 

Megállapítható, hogy az evangélium egészére odafigyelve új szempontból tudjuk megválaszolni 

azokat a problémákat, amelyek a három Nikodémus-történet kapcsán felmerülnek. 
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Hétköznapi Másság – Párkapcsolatban élő homoszexuális férfiak életmódja 

 

Dolgozatom célja párkapcsolatban élő, homoszexuális férfi párok életmódjának bemutatása. 

Vizsgált alanyaim József és Zoltán 9 éve, Róbert és Gábor 4 éve élnek együtt Borsod-Abaúj- 

Zemplén megyében. Dolgozatom során röviden ismertetem a homoszexuálisok megítélését 

Magyarországon, a megítélésük változását a történelem során és néhány fontosabbnak tartott 

fogalmat, illetve kutatásom eredményeit. Kutatásom eredményei azt bizonyítják, hogy a vizsgált 

párok önelfogadása, coming-outja (előbújása) –mind családi, baráti körben- akadályok nélkül ment 

végbe, komolyabb konfliktusok, atrocitások és megszégyenítés nélkül élik mindennapjaikat 

Kazincbarcikán, illetve Miskolcon. Ennek tudatában érdekes, hogy mégis a tagadás, láthatatlanság 

és indifferens rejtőzködés stratégiáját választották, amit a homofób megnyilvánulások elkerülésére 

és társadalmi normáknak való megfelelési kényszer hatására alkalmaznak. Dolgozatom során képet 

adok szabadidő eltöltésükről, kultúrafogyasztásukról, gyermekvállalással kapcsolatos attitűdjeikről, 

munkamegosztásukról, jövedelmi viszonyaikról. Bemutatom továbbá, hogy hogyan telik egy 

átlagos napjuk, viszonyukat más kisebbségekkel kapcsolatban, vallási hovatartozásukat, egészségi 

állapotukat, szépségápolással kapcsolatos szokásaikat és a médiáról – a homoszexualitás 

vonatkozásában – alkotott véleményüket. Kutatás legfontosabb konzekvenciája az, hogy az előzetes 

feltevéseknek megfelelően háztartásuk, hétköznapjaik semmiben nem különbözik egy átlagos, 

hagyományos háztartásétól, másságuk kizárólagosan a négy fal, a hálószoba keretei közé szorul, az 

otthon szférájában nyilvánul meg. Dolgozatom alapját adhatja a deviánsnak vélt szexuális csoportok 

életmódjának kutatásához és bemutatásához, ami segíthet az előítéletek, sztereotípiák 

csökkentésében és elfogadásuk mértékének növelésében.  
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Oroszország és Kína 21. századi érdekszövetsége a multipoláris világrend létrehozásában 

 

Dolgozatomban a világpolitika két olyan államának – a Kínai Népköztársaságnak és az 

Oroszországi Föderációnak – egyre szorosabbá váló kapcsolatát elemzem, melyek meghatározó 

szerepet játszanak a nemzetközi politika színterén. A Kínával való kapcsolatrendszer fejlődése 

Moszkva számára a posztszovjet időszak egyik legnagyobb külpolitikai sikere, mely közös 

politikai, biztonsági és gazdasági érdekeken nyugszik. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 

mindkét ország egy olyan, a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó multipoláris világban érdekelt, 

amelyben az Amerikai Egyesült Államok mellett többek között az ő országaik is a kevés számú 

nagyhatalmak közé tartoznak, s amelyek a legfontosabb nemzetközi jelentőségű döntéseket egyfajta 

fel- és megosztott rendszerben hozzák meg. Kína mindig is egy multipoláris világrend létrehozását 

hangsúlyozta, melyhez az utóbbi évtizedben „magára találó” Oroszország tökéletes partner lehet. 

Ezt bizonyítják a gyakori szívélyes csúcstalálkozók, a magas szintű látogatások és a lelkes orosz 

politikai retorika a jó állami kapcsolatokról, melyekből nyilvánvaló, hogy Kína kiemelt helyet kap 

az oroszok gazdasági és stratégiai programjában. Az elmúlt évtizedben folyamatos és jelentős 

mélyülés volt tapasztalható Moszkva és Peking kapcsolatában, a két ország egymásra találása 2008-

ban érte el csúcspontját, mielőtt Oroszország megérezte a globális válság hatásait. A válság 

kirobbanásáig ugyanis kereskedelmi kapcsolataik számottevően növekedtek, egy sor gazdasági és 

politikai megállapodást kötöttek, továbbá olyan új politikai intézményt kovácsoltak Közép-

Ázsiában, mint a 2001-ben alapított Sanghaji Együttműködési Szervezetet (SCO). Kutatásomat a 

kínai és az orosz közép- és hosszútávú stratégiai érdekek bemutatásával kezdem, olyan kül- és 

biztonságpolitikai célok feltérképezésével, melyek döntő hatással bírhatnak az elkövetkező 

évtizedek folyamataira. Ide sorolható Peking és Moszkva álláspontja Észak-Koreáról, Közép-

Ázsiáról, India felemelkedéséről, vagy az Európai Unióval való együttműködésről. Ezt követően 

bemutatom a kapcsolat alapjául szolgáló gazdasági viszonyrendszert, ezen belül a legjelentősebb, 

folyamatosan növekvő energetikai és hadiipari együttműködést. A továbbiakban rávilágítok a két 

ország között természetszerűleg meglévő ellentétekre és különbségekre, melyek várhatóan tovább 

differenciálódnak a jövőben, illetve a jelenlegitől eltérő politikai és gazdasági tendenciákat vonnak 

majd maguk után. 
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Akadémiai mobilitás és migráció 

 

A dolgozat célja, hogy statisztikai elemzéssel alátámassza azt a szakirodalmi elméletet, hogy az 

akadémikusok migrációját elsősorban nem gazdasági, financiális indokok vezérlik, hanem a 

tudományos karrier kiépítése az elsődleges szempont. A dolgozat áttekinti a strukturális, intézményi 

és egyéni szintű tényezőket, amelyek alakítják a kutatók mobilitási mintáit, és ezeket az elméleteket 

leíró statisztikai adatokkal támasztja alá. A dolgozat hipotézise azt mondja ki, hogy a magasan 

képzettek migrációs irodalmával ellentétben, az egyetemek minősége, presztízse illetve az egyetemi 

intézményrendszer nyitottságával való elégedettség jelentősebb magyarázója a kutatói mobilitásnak, 

mint a fizetések szintje. A módszertani részben bemutatásra kerülnek az elemzés során használt 

változók, az eredményekből pedig láthatóvá válik, hogy a dolgozat eredeti feltevése helyesnek 

bizonyult. 
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Látens csoport analízis módszerének hatása társadalomtudományokban 

 

A dolgozatom célja a látens csoport analízis módszerének ismertetése egy társadalomtudományi 

mintán bemutatva. Témaválasztásom oka, hogy véleményem szerint társadalomtudományi 

kutatások során szükség lenne az említett módszer használatára, elterjedésére. A munkám során 

ismertetem a mintát, ami a 2010-es országgyűlési választásokat megelőző SzavazatSzonda 

elnevezésű smartvote portál rögzített adatait tartalmazza. Ezt az adatfájlt először klaszteranalízis 

segítségével vizsgálom, hogy legyen egyfajta összehasonlítás a látens analízis módszerével 

szemben. Ezután ismertetem a látens csoport analízis történelmi hátterét, fontosabb tulajdonságait, 

feltételeit. Az analízis elvégzésének lépései mellett a kapott eredmények interpretálása, illetve a 

klaszteranalízis eredményeivel való összehasonlításuk is megmutatják a módszer elterjedésének 

szükségességét. A vizsgálatok után a létrejövő csoportok közötti eltérések, és a látens analízissel 

keletkezett csoportok többi változóval való összevetése is a módszer jelentőségét bizonyítja. Az 

elemzésem alapján elmondható, hogy a látens csoport analízisnek helye van a társadalomtudományi 

kutatások statisztikai eszközei között. 
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A magyar televíziós krimi 

 

Kutatásom tárgya a magyar tévékrimi fejlődése. Ennek során négy sorozatra fókuszálok, a 

Kántorra, Lindára, a Bujtor-filmekre illetve a Hacktionre. Így tehát a hetvenes évektől kezdve 

egészen napjainkig tudom megvizsgálni, hogy a magyar televíziózásban hogyan gondolkoztak a 

bűnről és a nyomozó hatóságok működéséről. A tanulmányban részletesen vizsgálom a magyar 

irodalmi krimit is, elvégre a televíziózás sokat merít az irodalomból. Külön érdekes Magyarország 

abból a szempontból, hogy az irodalmunkban viszonylag kevéssé fejlett műfajnak számít a krimi. A 

magyar krimi – magyar helyszínekkel, jelen korban játszódva, magyar bűnüldöző szervekkel és 

magyar detektívvel – nem számít hitelesnek. Mindezt a sikeres televíziós történeteknek sikerült 

megoldania, feltételezésem szerint hasonló eszközökkel. 
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A budapesti szexmunkás férfiak 

 

A kutatásunk a budapesti homoszexuális szexpiac kínálati oldalának a feltérképezését tűzte ki célul. 

A dolgozatunk ennek a  kutatásnak a felderítő szakaszának az eredményeit ismerteti.  

Mivel ilyen nézőponttal még nem készült szociológiai kutatás az általunk vizsgált környezetben, 

ezért különös gondot fordítottunk a jelenség mérhetőbb tulajdonságainak a vizsgálatára. Ezen 

túlmenően próbáltunk olyan sajátosságokat is megmutatni, melyekből hipotéziseket lehet majd 

felállítani a kutatás további részeiben.  

A dolgozatunkban eredményként mutatjuk be a kínálati oldal területi és demográfiai jellemzőit, 

valamint kísérletet tettünk a tipikus karrierutak és az egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos 

nézőpontok felvázolására. 
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Roma családanyák karrierútjainak hatása a családjaikra 

 

Dolgozatomban tíz önmagát cigánynak valló asszony életét követem az antropológia résztvevő 

megfigyelés módszerével, nyolc hónapon keresztül. Kutatom, hogy ezek a nők, akik több 

státuszváltozáson keresztülmentek, asszonyként, hogyan képesek karriercéljaik megvalósítására, 

ugyanakkor a szüleiktől kapott hagyományok átörökítésére, és megőrzésére. Szeretném tárgyalni, 

hogy ezen nőket a család mennyiben támogatja, hogyan alakulnak társas kapcsolataik. 

Érdekel, hogyan változik az identitásuk, az új környezet hatására. 

A konyha, mint a kultúra átadásának központi helyszíne, kifejezett szerepet kap az antropológiai 

elemzésemben, melyhez képes mellékletet is csatolok. 
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„Elnyomott engem a fájdalom, és semmivé lett minden tagom” (Jób 16,8) 

 

Dolgozatom elsődleges célja az volt, hogy megvizsgálva a héber szöveget kikeresni azokat a 

verseket, amelyek tartalmazzák az emberi test négy alkotóelemének legalább egyikét, és ezeket 

értelmezni. Az Ószövetségben a következő három alapvető alkotóelemet találhatjuk: test, bőr/hús, 

csontok. Mindhárom alkotóelem megjelenik Jób könyvében. A szerző egy negyediket is 

meghatároz az inakat. Jób könyve feltárja a szenvedés mélységét. Egy részletes és nem szokványos 

bemutatását találjuk a szenvedésnek, amely a bölcsességi irodalomban egyedi. A szerző Jób 

fájdalmát metaforikus képek használatával konkréttá teszi. Ezek a képek attól lesznek metaforák, 

hogy a szó szerinti értelem mögött a szerző a képeket felhasználja annak érdekében, hogy Jób 

szenvedését hitelesen és reálisan leírja. A hús leginkább az emberi test látható részét jelöli. Hogyha 

a test látható része szenved és beteg, azt nem csak az illető személy érzi, hanem a közösség is látja. 

Ha a közösség látja azt, hogy valaki szenved, akkor a hagyományos bölcsességi tanítás tükrében 

bűnös emberként tartják számon. Ezáltal az illető személy nemcsak a fájdalma miatt szenved, 

hanem beteg volta a közösségtől való elkülönítés következményét is magában hordozza. Hasonló 

következményekkel jár az is, hogyha az ember bőre szenved valamilyen betegségben, mert a bőr is 

az ember látható testrésze és azáltal, hogy bőrén elváltozások vannak, a közösség távol tartja 

magától és az illető személynek szembe kell néznie az elhagyatottság állapotával is. A csontok 

összessége jelenti a test belső tartóoszlopát. Metaforikus értelemben véve, ha a test tartó szerkezete 

megsérül, vagy szenved, akkor az azt eredményezi, hogy az emberi test összeomlik, szétesik. Az 

inak kifejezést a szerző csak egy alkalommal használja arra, hogy Jób szenvedését leírja, de ez az 

egy alkalom azt erősíti meg, hogy Jób szenvedése egész testére kiterjed, és nemcsak egy testrésze 

szenved, hanem az egész teste, maga Jób. Tehát ez a sok fájdalom veszélyezteti az ő létének 

egységét. Ezek a metaforák segítségünkre vannak abban, hogy megértsük Jób szenvedésének és 

fájdalmának nagyságát. Jób az ő fájdalmának kifejezésére egy olyan sztereotip nyelvezetet használ, 

ami a test különböző tagjain keresztül mutatja be a szenvedést.  
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A termékmegjelenítés növekvő szerepe Tom Hanks filmjein keresztül 

 

Szakdolgozatomban a termékmegjelenítés jó néhány formáját vizsgálom meg, Tom Hanks filmjein 

alapuló példákkal illusztrálva. A vizsgált időszakot, 1980-tól 2013-ig, több aspektusból is 

megvilágítom. Először is a product placement előnyeiről írok a hagyományos reklámmal szemben. 

Ezután megismertetem egy kis történelmi visszatekintéssel a dolgozatom kulcsfiguráját, Tom 

Hanks-t. Majd részletesen kifejtem a primer kutatásom hátterét, és az ehhez választott metódus 

szempontrendszerét. Ezután visszatérek a termékmegjelenítésre és fogalmára kis történelmi 

visszatekintéssel. Majd az előbb említett filmek példáival illusztrálom a product placement 

különböző formáit. Az ezt követő alfejezetekben keresem válaszaimat az általam megfogalmazott 

hat hipotézisemre. Amennyire csak lehet kifejtem, illusztrálom, ahol lehetséges érdekességekkel 

kiegészítem, majd beigazolom, vagy megcáfolom őket. Állításaimban a termékelhelyezések 

mennyisége és minősége közötti kapcsolatra keresem a választ. Először a 33 éves időszak 

termékelhelyezéseinek percben mért mennyiségének tendenciáját megfigyelem. Ebben az esetben a 

tendencia változó. A következő két állításomban a vizsgált időszak három szakaszát, a 80-as, 90-es, 

és a millennium utáni éveket hasonlítom össze passzív elhelyezések szempontjából. Második 

hipotézisemben arra jutottam, hogy a három szakasz passzív elhelyezéseinek mennyisége változó 

tendenciát mutat. A harmadik hipotézisemből kiderült, hogy passzív megjelenítésekből a 80-as, és a 

90-es évek együtt többet tartalmaznak, mint a millennium utáni évek. Majd megvizsgálom szintén 

három szakaszra osztva Tom Hanks filmjeit amerikai, és külföldi elhelyezéseinek mennyiségét, és 

összehasonlítom őket. Az eredmény azt mutatja, hogy jelentősen több amerikai brand jelenik meg, a 

külföldi brandekhez képest az időszakokban. Az utolsó előtti hipotézisemben a filmekben kitalált 

márkák létrehozását vizsgálom. Igaz, hogy létrehoznak valós márkákat a filmes fiktív márkákból. 

Utolsó állításomban a negatív karaktereknek adott product placementek karakterépítő szerepét 

fejtem ki. Kiderült, hogy vannak olyan márkák, amelyek nem bánják, hogyha negatív karakterek 

használják a termékeiket. Majd összegzem a szakdolgozatomban leírtakat, és elmondom 

véleményemet a termékelhelyezésről, és annak jövőjéről. Szakdolgozatomban emellett még arra 

jutottam, hogy a termékmegjelenítés minősége, kreativitása, és élvezhetősége sokkal fontosabb a 

termékmegjelenítés mennyiségénél. 
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A püspöki szék becsülete kontra egy épített örökség elvesztése. (Életmódminták a 18. 

században, avagy a felsőtárkányi Fuorcontrasti) 

 

Érdeklődési körömhöz tartozik a hazai épített örökség, így mindig is szívesen foglalkozom a 

témával. Kutatásom különleges izgalmát adta, hogy amiről írni szeretnék, már nem létezik, így nem 

tudom megtekinteni, nem tudom atmoszféráját magamba szívni. Egy rövid történelmi- és vallási 

háttér ismertető után, a társadalmi berendezkedés bemutatásával igyekszem ízelítőt adni a vezető 

pozíciók és a nemesség-, továbbá a vallási élet vezetőinek és az arisztokrata osztálynak a 

kapcsolatáról. Az egyházi vezetők életútjának ismertetése után, a kastély életében döntő szerepet 

játszó két püspök élete kerül ismertetésre. A Fuorcontrasti kastély részletesebb ismertetése után 

igyekszem megfogalmazni, illetve bizonyítani következtetéseimet. A címben szereplő kastély 

sorsának megértése véleményem szerint, csak az egyházi vezetők életmódmintáján keresztül érthető 

meg. 
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Koren István, az aszódi Schola Latina igazgatója. Pánszláv agitátor vagy a tudomány alázatos 

szolgája? 

 

„Drága tanító úr, ki fáradhatatlan iparral, A tudományokban jártassá tenni akartál…” (Petőfi 

Sándor: Búcsúzás) Nyilván sokan ismerik a fenti sorokat, de vajon tudják-e, hogy kit rejtenek a 

sorok. Hogyan lett egy szegény tót család gyermeke, a korszak egyik keresett tanítója? Hogyan 

jutott a poros kis faluból a főúri családok magántanítói székébe? Ki tudta-e kerülni a 210 éve 

született hat nyelven beszélő tanító a kor politikai áramlatait? Lehet-e valaki büszke tót, anélkül, 

hogy pánszlávizmussal vádolhassák? A fenti kérdésekre keresem, és igyekszem megadni az általam 

helyesnek vélt válaszokat. A művelődéstörténet helytörténeti vonatkozásainál igyekszem 

részletesebben foglalkozni egy olyan személlyel, aki meglátásom szerint sokkal több volt annál, 

hogy „csak” Petőfi egyik tanítójaként emlékezzünk rá. 
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A liberalizmus újraformálódása Magyarországon 

 

A reformkori Magyarország történeti tanulmányozására keltette fel érdeklődésemet a liberalizmus 

elmélyültebb vizsgálatára. Ezért jelen dolgozatomban a rendszerváltás előtti és utáni liberális 

politika alakulásának fejlődésének elemzésére, kutatására vállalkozom. Először is a liberalizmus 

kialakulásának történelmi előzményeit mutatom be röviden, másrészt a liberalizmus fejlődését 

Magyarországon 1848-tól egészen a rendszerváltásig, végezetül a rendszerváltás utáni liberális 

politika alakulását vizsgálom. A következő kérdéseimre szeretnék választ kapni a dolgozatom 

végére: A liberalizmus milyen mértékben játszott szerepet a rendszerváltás előidézésében? A 

demokratikus ellenzéki kerekasztal és az azokból kialakuló, kiváló politikai pártokat mennyire 

tekinthetjük liberálisnak? Az újonnan létrejött pártok képviselnek-e egyáltalán liberális értékeket, 

alapelveket? Csak az SZDSZ lett a liberalizmus letéteményese? Milyen liberális értékek mentén 

szerveződött meg az SZDSZ? Ezek az értékek kimutathatóak-e a párt szerkezeti struktúrájában vagy 

csak a politikai arculatában vannak liberális jegyek? Milyen mértékben figyelhetők meg a liberális 

szerveződési jegyek a rendszerváltás utáni kormányzati döntésekben? A rendszerváltás előtti és 

utáni politika utáni változásaiban? Mennyire játszott közre (privatizáció, vállalkozási szektor 

kifejlődése)? Igaz-e azaz állítás, hogy a liberális politika nyertesei a tűzhöz közel állókból kerülhet 

ki, gazdagok meg a régi káderek lettek a rendszerváltás nagy nyertesei? Mik valósultak meg a 

liberális jegyekből a rendszerváltás utáni politikai közéletből? A kutatás hipotézise: dolgozatomban 

arra kívánok választ adni, hogy a rendszerváltás előtt és utána kialakult szervezetek, politikai pártok 

milyen liberális értékeket képviseltek, illetve van-e ma Magyarországon olyan párt, aki ezt 

képviseli, közvetíti a magyar állampolgárok felé, mint kiemelkedő cél csoportjukat, érdekeiket 

miként preferálják. A rendszerváltás után kialakult helyzet mennyire felel meg a klasszikus liberális 

értékeknek. 
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Bertók Béla püspöki és egyházszervezői munkássága 

 

Dolgozatom témája, mint ahogyan a cím is mutatja, Bertók Béla püspök, egyházszervezői és 

egyházvezetői munkássága. Azért választottam ezt a témát, mert úgy vélem, sokat lehet tanulni 

Bertók Bélától abban, hogyan is kell egy, az anyaország határain túlra, kissebségbe szorult magyar 

református egyház életét szervezni, irányítani alkalmazkodva a körülményekhez, és ami a legfőbb, 

céltudatosan és a jövőbe tekintve építkezni. A kutatásom célja tehát az, hogy bemutassam az ő 

szervező munkáját és azt a koncepciót, amire ő felfűzte a sokoldalú munkásságát. Bertók Béla 

életével egyetlen terjedelmesebb vagy jelentősebb tanulmány sem foglalkozik. Így kutatásom csak 

ezzel az egyháztörténeti korral általánosságban foglalkozó monográfiákra és tanulmányokra 

valamint levéltári forrásokra, jegyzőkönyvekre és a kor újságainak, folyóiratainak cikkeire 

hagyatkoztam. A dolgozatom elején először is a történelmi és egyháztörténelmi előzményeket 

mutatom be. Ezt követően rátérek magának Bertók Béla életének a rövid bemutatására. Ezt követi a 

Kárpátaljai Református Egyházkerület megalakulásának leírása, amelyben a kezdettől fogva 

tevékeny, majd a folyamat végéhez közeledve vezető szerepet vállalt. Ezt követően térek rá 

munkásságának két fő területére, amelyet az egyház belső megújítása érdekében végezett, tehát a 

belmisszióra és az azzal kapcsolatos és azt segíteni hivatott sajtómisszióra. Majd röviden 

foglalkozom Bertók és az állam, valamint az ő és az összegyház kapcsolatával. A dolgozatot a 

kutatás eredményeinek összegzése zárja. Mely közül a legfontosabb röviden az, hogy Bertók Béla 

tisztán látta maga előtt a célt és a helyzet kilátástalansága soha nem csüggesztette el. Ő mert nagyot 

álmodni, és nem elégedett meg az egyházi állapotok helyreállításával, hanem alkalmazkodva a 

körülményekhez, a jövőbe tekintve az egyház belső megújítását tűzte ki célul, amelynek érdekében 

igyekezett minden eszközt mozgósítani és biztosítani úgy, hogy azt egy rendszerbe fogta össze. 
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Az EU energiapolitokája Magyar energiapolitikai döntések az EU célkitűzéseinek tükrében 

 

Az évszázadok során sokat változott az egyes energiahordozók és a gazdaság kapcsolata. Míg a 19. 

században forradalmi változást jelentett a kőolaj üzemanyaggá alakítása és a szén, földgáz, illetve 

szintén a kőolaj felhasználása az áramtermelésben, úgy jelentett innovatív megoldást az olcsó 

energiát szolgáltató atomenergia technológiája a 20. században. A jelen kor újdonsága pedig a víz, 

szél- és napenergia. 

Az ezredforduló óta fokozottan észrevehető az energia fontosságának ügye. Az ellátórendszerek 

biztosítása, szinten tartása, karbantartása egyre több energiát igényel és évről évre több 

energiahordozót használ fel, amelyek folyamatosan fogyatkoznak. Erre az egyre fokozódó 

problémára csak összefogással lehet megoldást találni, az EU pedig igyekszik ezt a tagállamok 

között megvalósítani azért, hogy Európa háztartásai és gazdasága számára biztonságos, 

hozzáférhető és megfizethető energiát biztosítson. A cél pedig a versenyképesség fenntartása és 

fokozása. 

A jelenlegi EU-s energiapolitika három nagy egysége a klímapolitika, a versenypolitika és az 

energiabiztonság. Az első a legmeghatározhatóbb. Rengeteg irányelv született az üvegházhatás 

csökkentése, a megújuló energia felhasználás növelése érdekében. A második kapcsán az egységes 

európai energiapiac megvalósítása volt tervben, ami a válság óta alábbhagyott, a harmadik ágazat 

pedig még mindig nem került kidolgozásra, bár egyre többet foglalkoznak az energiabiztonság 

kérdésével. 

Az először 2006-ban jelentkező gázkrízis és a jelenlegi energiapiaci helyzet is rámutat arra, 

mennyire fontos ezzel a területtel foglalkozni, hiszen Európa bármelyik nap magára maradhat, 

abban az esetben pedig képtelen lesz önmagát ellátni. A függősége olyan mértékű, ami teljesen 

kiszolgáltatottá teszi a gázpiacon monopolhelyzetben lévő Oroszország felé. 

Dolgozatomban éppen ezért az energiabiztonság tárgykörével szeretnék bővebben foglalkozni, az 

ehhez szorosan kapcsolódó energiafüggőségre kitérve. Fontosnak tartom bemutatni azt is, hogy a 

közelmúltban meghozott magyar energiapolitikai döntések mögött, mint a rezsicsökkentés vagy 

Paks 2 megépítésének terve, milyen energiapolitikai megfontolás húzódik, és ez mennyire van 

összhangban az EU stratégiákkal. A ma is zajló aktualitások miatt a terület nem bővelkedik 

összegző szakirodalomban, magyar nyelven pedig ez még kevésbé jellemző ezért remélem, 

dolgozatom hiánypótló lehet ezen a naponta változó területen. 
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Meghatározó tényezők a halálfélelem alakulásában 

 

     Dolgozatom elméleti hátterében áttekintem, hogy milyen pszichológiai, filozófiai érvek 

merülhetnek fel a halálfélelem tárgyalásának aktualitása mellett, illetve milyen megközelítések 

érvényesülnek a halálfélelem meghatározásának folyamán. Mivel az élet végességének tudata 

személyenként eltérő módon alakítja az egyén elképzeléseit a halálról, s a hozzá vezető útról, ezért 

célom ismertetni azon tényezőket, melyekről több évtizednyi kutatás során bebizonyosodott, hogy 

befolyásoló erővel hatnak a halálfélelem mértékére és jellegére. 

     A demográfiai, majd a személyiségjellemzők és az egészségügyi állapot szerepének kifejtését 

követően a dolgozat második felében felmérésem ismertetésére kerül sor, melyben olyan szakmák 

képviselőinek és leendő képviselőinek halállal kapcsolatos félelmeinek megismerését, 

összehasonlítását tűztem ki célul, akik választott pályájuk jellegéből adódóan rendszeresen 

találkoznak az emberi veszteséggel, halállal közvetetten vagy közvetlen módon. A vizsgálat alanyai 

öt foglalkozáscsoportból kerültek ki: mentőtisztek-mentőápolók; honvédelem-hadtudomány 

képviselői közül, illetve lelkészek, temetkezési vállalkozók és szociálpedagógusok-szociális 

munkások köréből. 

     Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy az egyes foglalkozások és nemek tekintetében a 

halálfélelem mely aspektusai jelennek meg leginkább félelemkeltő tényezőként, és melyek 

vonatkozásában mutatkozik kevesebb szorongás. A részt vevő alanyok a Neimeyer és Moor-féle 

Multidimenzionális Halálfélelem Skála tételeit töltötték ki, melyet az adatok független mintás és 

összefüggő mintás t-próbával történő feldolgozása követett Microsoft Excel 2010 és IBM SPSS 

Statistics 22.0 programcsomaggal. 

     Zárásképp, a hipotézisek vizsgálata mentén keletkezett konklúziók összegzése után, a 

tanatológia dinamikusan fejlődő ágának, a tanatopszichológiának a szociálpedagógiában 

lehetségesen betöltött szerepéről írok; kiemelve néhány, a jövőre nézve figyelembe veendő 

alkalmazás lehetőségét. 
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A filmművészet lázadása a (kamera) világ ellen 

 

Nincs filmkészítő és filmszereplő, mindenki filmezetté válik. Ha látjuk a valóságot, akkor a valóság 

elrejtőzik és/vagy elmenekül előlünk. Meg akarjuk találni. Ez a cél, de a valóság nem látható és 

nem található meg. Nem létezik olyan kamera, mely képes leválasztani a fikcióról a valóságot. 

Helyette a formális és szimbolikus világ marad hátra. A fikció válik uralkodó elemmé (a film 

világában). Ez a tükör, melyben az ember képes felfedezni saját magát. Egyedüli eredménye (a 

tükörnek), hogy az ember uralni akarja saját és mások szubjektumát. De a tükör nem a valóság, csak 

a fikció kiteljesülése, ezt vizsgálom a „Truman Show”, a „Pleasantville” és a „8 ½” című 

filmekben. 
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West Side Story: Hollywood és a hidegháború 

 

E dolgozat célja a bipoláris világ történetének új szemszemszögből való ismertetése és értelmezése, 

illetve annak áttekintése, miképp befolyásolták a vizsgált korszak (1947-1989) nemzetközi 

viszonyai és konfliktusai az amerikai filmkészítők szemléletmódját, gondolkodását, illetve a 

hollywoodi filmek témaválasztását. A hidegháborús közeg Hollywoodra kifejtett hatásának 

vizsgálatához megfelelő mintát nyújthat a „legfontosabb kategóriákban” Oscar-díjakkal kitüntetett 

filmek listája, mely információt nyújt arra vonatkozóan, hogy a kor filmkészítői milyen témájú 

filmeket tartottak fontosnak, kiemelésre érdemesnek egy adott évben. Mivel olyan tanulmány nem 

született, mely a hidegháború eseményeit az Oscar-díjakkal való összefüggésben tárgyalja, a 

vizsgálat módszereként a történeti források és a korszak filmjeiről készült tanulmányok párhuzamos 

áttekintése, az esetleges összefüggések és kapcsolódási pontok keresése szolgál. A cél annak 

feltárása, hogy a hidegháború intenzitásától függően mennyire nőtt meg azon díjazott alkotások és 

művészek száma, akik nemzetközi politikai témákat, a (hideg)háborús szembenállást, két ellentétes 

hatalom vagy csoport konfliktusát dolgozták fel, vagy netán maguk is a politikai élet résztvevői 

voltak. 

Így a munka végső célja tulajdonképpen annak bemutatása, hogy az audiovizuális médiumokból is 

megfelelő következtetéseket vonhatunk le egy adott időszakra vonatkozóan. Ahogy azt Cynthia 

Weber is kifejti, a megfelelő szempontok alapján kiválasztott népszerű filmek kritikai vizsgálatával 

is megfelelő következtetéseket vonhatunk le a nemzetközi kapcsolatok elméletére vonatkozóan. 
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A valóságshow-k szociológiai elemzése - A csoporton belüli konfliktusok a Való Világ hatodik 

szériájának viszonylatában 

 

  

A kutatási témám ötletét egy kísérlet adta, melyet a Stanfordi Egyetemen végeztek dr. Philip 

Zimbardo vezetésével. . Ezáltal, kutatásom során úgy tekintettem a valóságshow szereplőkre, mint 

egy kísérletben részvevő személyekre. A vizsgált csoport, amelyre koncentráltam a Való Világ 

hatodik szériájában kialakult közösség.  Azt gondolom, azok a személyek, akik a játékba 

bekerülnek, jól leképezik a társadalmunkat, megtestesítik az átlag embert. Az egyén tulajdonságai 

meghatározzák a konfliktusok kialakulásának mértékét. Ahogy dolgozatomban rámutatok, a 

szereplőválogatás nagyban befolyásolja a konfliktusok kialakulását. Minél primitívebb egy 

embercsoport, annál könnyebben lesz agresszív és minél kulturáltabb, annál nehezebben mutat 

agresszív viselkedést. Emellett a szereplők, élesen eltérő habitusú személyek, amely megnehezíti az 

egymással való azonosulást. Több tényezőről is írok, mely elősegíti a konfliktusok kialakulását. 

Agressziót gátló tényezőként jelenik meg az erkölcs, vagyis egy személy értékrendszere és a játék 

által meghatározott szabályok összessége. Az egyén tulajdonságai mellett rengeteg környezeti hatás 

van jelen, mely agressziót kelt az egyénben. Úgy gondolom, hogy a műsor készítői, mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy konfliktusokat generáljanak a műsorban szereplő egyének 

között. Az egyén tulajdonságai és a környezeti hatások mellett fontos a csoporthoz való 

alkalmazkodás , az értékrendszerek összehangolása. A dolog problematikája az,hogy az egyénnek , 

meg kell felelnie saját értékrendjének , a csoport által meghatározott és a játék által hozott 

szabályokhoz egyaránt. A különböző értékrendek összehangolása azonban belső feszültséget kelt az 

egyénben, ugyanis itt válik igazán meghatározóvá, hogy ezek a személyek igencsak eltérő habitusú 

emberek. Fontos megemlítenem a vezető és a csoport tagjainak viszonyrendszerét, amely számos 

konfliktust eredményezett a játékosok között. A játék során több vezetői stílussal is szembesülhet a 

néző, hiszen minden héten más vezető kerül a csoport élére. Majd végül eljutunk a sztereotípiák 

megjelenéséig, ami igencsak nagymértékben meghatározza a konfliktusokat. Az, hogy egy 

sztereotípia mennyire erősen jelenik meg a műsorban, azért is fontos, mert leképezi majd visszahat 

a társadalmunkra. 
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Színház - maszk nélkül: A Katona József Színház arculatváltása 

 

Magyarországon az elmúlt években elindult egyfajta változás a kultúriparban, azon belül a színházi 

szférában is - a kulturális intézmények új utakat kezdtek keresni működésük, illetve 

kommunikációjuk tekintetében egyaránt, és elkezdték fontosnak tartani, hogy milyen arculattal, 

vizuális megjelenéssel rendelkeznek, illetve egyre több marketingkommunikációs és PR eszközt 

kezdtek el alkalmazni. Dolgozatomban a színházi szférában bekövetkezett változásokat vizsgálom, 

hiszen az utóbbi időben több hazai színház is arculatváltáson, átmárkázáson ment keresztül. Többek 

között a budapesti Katona József Színház is – amely mindig is egy sajátságos helyzetben volt a 

magyar színházi életben - újradefiniálta önmagát 2011-ben. Kutatásomban ennek az intézménynek a 

szerepét, színházi jelentőségét, marketingkommunikációs tevékenységét és arculatváltását 

vizsgálom, mely egyébként e sajátságos helyzetből kiindulva szintén egyedülálló módon történt 

meg. A színház menedzsmentje az intézmény újramárkázását összetett módon hajtotta végre és nem 

csupán a vizuális megjelenést cserélték le, hanem az egész színházat átalakították. Ez az 

esettanulmány jó példa lehet más kulturális intézmények és természetesen színházak számára is. 
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Szítá, a tökéletes nő 

 

Dolgozatomban India hierarchikus társadalmát próbáltam bemutatni egy mitikus hősnőn keresztül, 

aki nem más, mint Szítá. Személyisége az egész indiai társadalmat befolyásolja a mai napig. 

Karaktere a bollywoodi filmekbe is beszivárgott. Szítá a leghíresebb hindu mítosz, a Rámájana 

főhősnője, melyben mint egy eszményi, dharmikus nő van ábrázolva. Dharmájának nem csak mint 

feleség, hanem mint nő is eleget tesz. Szítá eszményisége gyengeségében rejlik, és abban, hogy 

teljesen férjére bízza magát. Egész életén át a társadalmi konvencióknak tesz eleget. A karaktere 

teljes mértékben beleillik a hierarchikus társadalmi berendezkedésbe, megerősíti a nők helyét 

benne, jó példát mutat nekik. Dolgozatomban azt az elgondolásomat próbáltam megvizsgálni, mely 

szerint Szítá a mindenkori indiai nőre hatalmas hatással van. Ehhez a feladathoz a bollywoodi 

filmeket hívtam segítségül, melyek hősnőit összevetettem Szítával. Ezzel bebizonyosodott 

számomra, hogy a filmek hősnőiben Szítá tovább él. Így a társadalom önigazolást szerezhet, és 

Szítát használhatja fel arra, hogy megformálhassa az indiai nőt. 
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Mussolini, az építész 

 

A dolgozat Mussolini olasz építészetre gyakorolt hatását vizsgálja. A fasiszta rezsim uralma alatt 

közel kétszáz új település került megépítésre állami utasításra és a nagyobb városok is jelentős 

építészeti változtatásokon estek át. A dolgozat elsődleges célja vizsgálni, hogy Mussolini hogyan 

használta fel az építészetet a fasiszta ideológia elterjesztésére és saját személyi kultuszának 

építésére. A dolgozat elemzi a futurizmus és a fasizmus kapcsolatát is, bemutatja e két ideológiai 

irányzat közti hasonlóságokat és egymáshoz kapcsolódó viszonyukat, amelyet kezdetben nagy 

állami támogatás jellemzett, később pedig Mussolini véleményváltoztatása után a futurizmus 

kitagadottá vált. A dolgozatban bemutatott központi elemzés elsősorban a három legelső fasiszta 

településen valamint a nagyvárosok közül Róma példáján keresztül vizsgálja Mussolini és a fasiszta 

építészet kapcsolatát. Az elemzés során tett megállapításokat korabeli képekkel, várostérképekkel 

támasztja alá a dolgozat. A vizsgálat eredménye szerint az építészetet inkább a fasiszta ideológia 

elterjesztésére használta Mussolini, amikhez az újonnan épített városok kialakítása és a 

nagyvárosok központjának átalakítása megfelelő eszközként szolgált. Az új városok és épületek 

mérete, magassága, megtervezettsége és a hétköznapi életben való központi szerepe a fasiszta 

ideológia nagyságát, az állam központi és megkerülhetetlen szerepét hivatott szemléltetni valamint 

a fasiszta párt nagyságát és hatalmát az egyénekkel szemben. A dolgozat rávilágít arra, hogy 

Mussolini, saját személyi kultuszának kiépítéséhez közvetetten használta fel az építészetet, 

elsősorban az épületek, települések átadóünnepségeinek média-megjelenésein keresztül. A dolgozat 

megállapítja, hogy személyi kultuszának egyik alapját jelentették ezek a megjelenések, ahol 

Mussolini egyszerre tüntette fel magát a hétköznapi emberek munkáját is elvégző, de emellett 

karizmatikus, bölcs vezető személyében is. 
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Prófétizmus, kultusz és uralkodói udvar Izraelben és Máriban. Összehasonlító elemzés Ámósz 

és Amacjá párbeszéde (Ám 7,10-17) és a prófétaságra utaló Mári szövegek alapján 

 

Írásomban az Ámósz könyvének egyik szakaszában (7,10-17) kibontakozó kapcsolati rendszert 

helyeztem az ókori közel-keleti prófétaság vallástörténeti kontextusába, és ez alapján tártam föl azt, 

hogy milyen kapcsolatban állhatott a próféta a kultusszal, közelebbről magával a szentéllyel és a 

kultuszi személyzettel, valamint az uralkodói udvarral a fogság előtti Izraelben és a Kr.e. XVIII. 

században a Mári királyságban. Az összehasonlító elemzés alapján megállapítható, hogy a két 

kultúra ebből a szempontból több párhuzamos vonást mutat egymással, azt azonban nem állíthatjuk, 

hogy az izraeli prófétaság eredetét Máriban kellene keresnünk, mint ahogyan azt sem, hogy mindaz, 

amit a vizsgált ámószi szakaszból kiolvashattunk a prófétai orákulumok kultuszi kontextusáról, 

általános érvényű lenne a fogság előtti izraeli prófétaság egészére nézve. Az megállapítható, hogy 

az ókori Közel-Keleten a prófétaság elsődleges kontextusa a szentély, és a papságnak is mind 

adminisztratív, mind pedig kultikus funkciója van a prófétai üzenet közvetítése során, továbbá az is, 

hogy a prófécia elsődleges címzettje az uralkodói udvar. Ezeknek a kapcsolatoknak a formái a 

különböző kultúrákban különbözhetnek egymástól. 
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Magunkon viselt szövegek. A legrégebbi amulettszövegektől a mai pólófeliratokig és 

tetoválásokig 

 

A képies gondolkodás kiterjedése a későmodern korban életünk minden területén egyre 

dominánsabb szerepet kap. Ez az állítás igaz a magunkon hordott képekre és képies szövegekre, 

jelekre is, melyek tartománya így folyamatosan bővül, és egyre inkább válik életünk szerves 

részévé. Ezeket, a kép és szöveg közötti komplementer áthatást, a magunkon viselt szövegek 

szemiotikai, nyelvi tulajdonságait és jelentőségeit vizsgáltam – alkalmazott nyelvészeti irányból – a 

szakirodalmak és saját kutatásaim segítségével (kérdőív, riport, anyaggyűjtés). A széleskörű 

anyaggyűjtés révén több típusát is bemutattam a magunkon viselt szövegeknek, három csoportra 

bontva azokat: szövegamulettek, póló- és ruhafeliratok, tetoválások. Vizsgáltam a nyelvi, 

nyelvészeti hatásait az emberi üzenőfalak meglétének és jelentősebbé válásának, főként a 

nyelvápolás vonatkozásában, illetve a nyelvi igényesség jegyében. A téma aktualitását a 

multimediális kommunikáció mindennapi gyakorlattá válása adja, amely a képi, ikonikus 

kommunikációra is kiterjed, melyhez besorolhatóak az embereken hordott szövegek is, melyek 

képként, ikonként is értelmezhetőek. 
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Vajdaság, mint autonóm tartomány 

 

 

Mint ahogy a címből is kiderült, dolgozatomban Vajdaság, a Szerb Köztársaság autonóm 

tartományának átfogó bemutatására kerül sor. Miért is éri meg Vajdaságról írni vagy egyáltalán 

olvasni? Mert autonóm tartományi jogállásán keresztül a nemzetközi jog egy érdekes területét lehet 

vele feltárni. Bár napjainkban kényes dolog ilyen témával foglalkozni, mert politikai viták ingatag 

táptalaja egy-egy országban az autonómia-kérdés, illetve Vajdaság Autonóm Tartomány esetében a 

nemzeti kisebbség témája is. Ezzel a témával kapcsolatban természetesen nem elhanyagolható a 

kisebbségpolitika kérdése sem, mely témát dolgozatomban szintén érintek. A dolgozat szerkezete a 

következők szerint fog felépülni. Első körben az autonómia fogalmával és annak típusaival fogok 

foglalkozni. Ezt követően a nemzetiség és kisebbség fogalmakra térek rá, majd az említett 

tartomány általános ismertetésére kerül sor leíró módszerrel, amelyben kitérek Vajdaság földrajzi-, 

demográfiai-, gazdasági- és történelmi tényezőinek felvázolására. Ezek után, az általános 

információk után pedig majd rátérek közigazgatási rendszerének átfogó jellemzésére, utána pedig 

sajátos jogi státuszának részletesebb boncolgatására. Érdemes-e Vajdaság autonómiájával 

foglalkozni napjainkban? Véleményem szerint igen, mert a már említett politikai töltete miatt a 

mindenkori állami vezetők számára ez egy állandóan változó álláspontot és döntések sorozatát 

jelenti. Az autonómia-kérdésre pedig nem csak a határokon belüli lakosság közvéleménye gyakorol 

hatást, hanem a közvetlen nemzetközi környezet is. A téma változékonyságát mi sem mutatja 

jobban, mint a tartomány történelme során is nyomon követhető rengeteg fordulat. Ráadásul a 

határon túl élő magyarok helyzete sosem veszít jelentőségéből és aktualitásából. 
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"Magot a földbe, pénzt a takarékba". A kártyanaptárak világképe az 50-es évektõl napjainkig 

 

A vizualitás világának és a közelmúlt történelmének egy sajátos lenyomatát képezik a 

kártyanaptárak. A hátoldalukon szereplő képek és rövid szövegek olyan üzenetet közvetítenek, 

amelyen keresztül tükröződik a korszak, amiben készültek. A dolgozat célja ennek bemutatása. 

Kvantitatív és kvalitatív elemzést végeztünk egy online katalógus alapján összeállított 756 

naptárból álló saját adatbázison. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen változásokon 

mentek keresztül az alkalmazott vizuális eszközök, és hogyan alakultak a kártyanaptárokon 

megjelenő értékek az 50-es évektől napjainkig. Az elemzés céljára öt területet választottunk ki: 

pénzintézetek, szerencsejáték, gazdaság, kereskedelem, kultúra. Évtizedről évtizedre nyomon 

követhetőek a hangsúlyeltolódások a politikai-ideológiai színezetű befolyásoló, a tájékoztató és a 

reklámfunkció fontosságát illetően, de a nemek és családi szerepek ábrázolásában is. Jellegzetes, az 

elemzési területtől függő különbségeket és időbeli eltéréseket találtunk az alkalmazott műfajok 

(rajzolt, fényképes, szöveges) előfordulási arányában is. A rendszerváltozás a kártyanaptárak 

világában is éreztette hatását. Míg korábban a naptárak elsősorban az állami vállalatok és 

intézmények önreprezentációját szolgálták, addig a megváltozott gazdasági, piaci viszonyok között 

a kártyanaptárak már valódi informáló szerepkörben jelennek meg. 
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Az Egyesült Királyság szerepe a líbiai beavatkozásban 

 

2011-ben az egész világ nyomon követte különféle médiumokon keresztül, ahogy a vele 

szomszédos Tunéziát és Egyiptomot követve, Líbia is beállt azon országok sorába, akik a már-már 

évtizedes diktatórikus rezsimek megdöntéséért harcoltak hazájukban. Kadhafi intézkedéseinek és 

személyének megítélése folyamatosan változott a nemzetközi diplomácia színterén, ezzel 

párhuzamosan a világ hatalmaival fenn álló viszonya is. A felkelések kitörése után azonban 

szembesülni kellett azzal, hogy Kadhafi minden eszközt megragadva próbálta megtartani hatalmát, 

mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a kormánypárti erők által megölt több ezer emberről szóló 

tudósítások. A civilek védelmének érdekében fogott össze a nemzetközi közösség, amelynek 

eredménye az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1973-as számú határozata által megalapozott katonai 

beavatkozás lett. Ebben az akcióban a NATO irányítása alatt a legnagyobb szerepet Franciaország, 

az Egyesült Királyság, illetve az Egyesült Államok vállalta. Ehhez kapcsolódóan választottam 

Tudományos Diákköri munkám témájául a líbiai polgárháborúban lezajlott nyugati katonai 

beavatkozást, azon belül is az Egyesült Királyság szerepvállalását a fent említett intervencióban. A 

téma kiválasztása során fontosnak találtam, hogy olyat válasszak, amelyhez hozzá tudok adni a 

tanulmányaim során már megszerzett tudásomból, illetve amelynek feldolgozását további 

kutatásokkal a későbbiekben folytathatom. Emellett rendkívül érdekesnek találtam a nemzetközi 

közösség reakcióját a 2011. tavaszi eseményekre. Ahhoz, hogy egy teljes képet kapjunk a 

helyzetről, fontosnak tartottam összefoglalni a katonai intervenció szükségességét előidéző 

eseményeket is, mint például az Arab Tavaszt, a líbiai polgárháború történéseit, valamint a két 

ország kapcsolatának alakulását az elmúlt évtizedekben. Munkámban leginkább az angolszász sajtó 

termékein és brit parlamenti jelentéseken keresztül mutatom be a témával kapcsolatos 

legszignifikánsabb eseményeket. Kutatásom során tárgyilagosságra törekedtem, a széleskörű 

források feldolgozása során igyekeztem kiemelni azokat az elemeket, amelyek a vezérfonalként 

használt parlamenti jelentésben foglaltakat kiegészítik, egyes esetekben árnyalják azt, mint például 

az Amnesty International jelentése a líbiai polgárháború áldozatairól, a civilek által elszenvedett 

atrocitásokról, amelyek részletesebb képet adnak a parlamenti jelentésben csak megemlített 

eseményekről, felvetett kérdésekről. 
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A rendszerváltás megítélése az eszenyi lakosok szemszögéből kérdőíves felmérés alapján 

 

Ukrajna politikai, gazdasági és társadalmi helyzetének az instabilitása miatt a lakosság körében 

egyre aktuálisabb és gyakrabban felvetődő kérdés a : „Mikor és hol volt jobb élni: a 

Szovjetunióban, vagy a független Ukrajnában?” A téma megközelítése számos kérdést vet fel. 

Pályamunkám célja– Kárpátalja egy magyarlakta településének – az eszenyi lakosok szemszögéből 

bemutatni a szovjet, majd a birodalom felbomlása után ukrán állampolgárként eltöltött időszakot, 

illetve ezen időszakok megítélését. Hiszen ennek a négy évtizedes hovatartozásnak a változása 

rányomta a bélyegét az élet minden területére és részére. A legjobban azok az emberek tudják 

megítélni az akkori helyzetet, akik megélték, látták és a saját bőrükön tapasztalták a kor minden 

változását. A téma aktualitása egyrészt abban rejlik, hogy még semmilyen formában nem történt 

meg ennek a véleménynek egységes szempontrendszer alapján történő felmérése, másrészt az 

utóbbi hónapok, a háborús események tükrében szinte mindennapi téma a lakosság körében. Az 

előadás célja – Kárpátalja egy magyarlakta településének – az eszenyi lakosok szemszögéből 

bemutatni a szovjet, majd a birodalom felbomlása után ukrán állampolgárként eltöltött időszakot, 

illetve ezen időszakok megítélését. A Szovjetunióhoz és a független Ukrajnához való hovatartozás 

megítélését egységes szempontrendszer szerint összeállított kérdőív alapján végeztem el. A 

mintavétel véletlenszerű volt, az 50 adatközlő kiválasztásánál a fő szempont az 50. életévnek a 

betöltése – ami azt feltételezi, hogy a megkérdezett már munkaviszonnyal rendelkezett a 

Szovjetunió fennállásának éveiben, vagy legalábbis munkaképes korú volt – illetve, hogy egy 

háztartásban csak egy kérdőív kerüljön kitöltésre.  
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A csatuskóti félreértett logikája 

 

Az európai gondolkodás szerint a világ vagy véges, vagy végtelen, ez a két lehetőség élesen, 

egyértelműen elkülönül egymástól, és más lehetőség nincs. A buddhista szövegekben találunk 

további két lehetőséget akként, hogy azt mondják, a világ véges és végtelen, illetve mondják azt is, 

hogy a világ sem nem véges, sem nem végtelen. Buddha azonban több tanításában arról beszélt, 

hogy a négy lehetőség közül egyik nézet sem helyes, és elkerülte, hogy ezekre a kérdésekre 

határozott választ adjon. Ehelyett kifejtette, hogy bizonyos nézetek károsak, és nem visznek 

közelebb a megvilágosodáshoz. Buddha válaszában alkalmazott csatuskóti, „négy alternatíva” egyik 

nyugati elemzési módja a klasszikus logika olyan módosítására épül, melyben a hagyományos 

kétértékűséget négyértékűség váltja fel. Mivel Buddha egyik beszédében mind a négy 

válaszlehetőség esetén elvetette, hogy az lenne a vélekedése, Graham Priest olyan értelmezést adott, 

melyben egy ötödik igazságérték is van. Ez lenne a helyes szemlélet? Dolgozatomban vázolom a 

dzsaina hagyományból ismert szjád-váda hét lehetőségét, melyet párhuzamba állítok a 

csatuskótival. Ha ezt a párhuzamot elfogadjuk, akkor a négyféle válaszban nem négy élesen 

elkülönülő helyzetet látunk, hanem azt, hogy a különböző válaszok közötti határok elmosódottak, 

azok különböző nézőpontot tükröznek. A négy válaszlehetőség négy nézet lehet, de ezek egyikét 

sem érdemes elfogadni. Mint látni fogjuk, az újonnan bevezetett ötödiket sem. Úgy tűnik, a logika 

alapján csak rossz választás van. Buddha elutasítja az ezek közül történő választást, rámutat, hogy 

ezek bármelyike csak zavaros gondolkodást eredményezhet. Ehelyett olyan kiutat kínál 

tanítványainak, mely – tanítása szerint – a megvilágosodáshoz, a szenvedés megszüntetéséhez 

vezet. Dolgozatom fő tézise Graham Priest azon állításának cáfolata, mely szerint Buddha bizonyos 

tanítása ötértékű logika segítségével értelmezhető, magyarázható. Tézisemet a logika eszközeivel 

igazolom. Azonban írásom nem csupán logikai ellenvetés, hanem rámutatok olyan kulturális 

különbségekre, melyek figyelmen kívül hagyása könnyen vezethet Buddha szövegeinek 

félreértéséhez és félreértelmezéséhez. 
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Gyermekbántalmazás a gyermekvédelemben 

 

Sokat beszélünk manapság a családon belüli erőszakról, a gyermekek bántalmazásáról, még is 

hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy a gyermekvédelem nem a gyermekek születésétől 

kezdődik, hanem a fogantatástól. A gyermekbántalmazás nagyon bonyolult kérdés. Napjaink 

azonban egyik leggyakrabban elhangzott kérdései közé tartozik. A hivatalos statisztikák szerint több 

tízezer gyermeket érint évente a bántalmazás és több mint százezer mai felnőtt volt gyermekként 

szexuális bántalmazás áldozata. Az áldozatok több millióan lehetnek, akiket gyermekkorukban 

súlyosan bántalmaztak. Munkám kutatási célja az volt, hogy minél jobban megismerhessem ezt a 

problémát, a lehetséges segítési módokat. Az általam talált információkat tovább adhassam olyan 

emberek számára, akik szintén segíteni szeretnének ezen probléma megoldásában. Kutatási 

módszerem kérdőívezés volt. Két különböző kérdőívet állítottam össze. Egy kérdőívet kimondottan 

felnőtt szakemberek részére, akik a jelzőrendszer tagjai. Egy másikat pedig gyermekek részére, akik 

gyermekvédelmi intézményben nevelkednek. Szakembereknek készült kérdőívemet online és papír 

formában töltötték ki, a gyerekek csak papír formában töltöttek ki kérdőíveket. Kérdőívemben 

állítások és eldöntendő kérdések egyaránt megtalálhatók. Likert-skála is szerepel a kérdések között. 

Kérdőívemben szereplő kérdések egymásra épültek. A szakemberek és a gyerekek segítségével két 

szemszögből ismerkedhettem meg a problémákkal. Munkám végén arra térek ki, hogy milyen 

további vizsgálati lehetőségek vannak. Milyen módszereket tudnánk alkalmazni, hogy 

megoldhassuk, visszafoghassuk a problémát. Mit kell nekünk tennünk, hogy egészséges felnőtt 

világot hozhassunk létre saját családjainkkal együtt.  
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Jelentés- és jelentőségmódosulás. A παρουσία fogalma a görög-római világban és Pál apostol 

leveleiben 

 

A παρουσία, mint fogalom nem az újszövetségi gondolkodás sajátja. A szót eredetileg a minden 

szakralitást nélkülöző jelenlét kifejezésére használták a görögök a mindennapokban, majd pedig az 

istenségek és uralkodók látogatásának terminus technicusává vált a hellén korszakban. Az 

Újszövetséget olvasva viszont azzal szembesülünk, hogy a görög szó addig széles körben ismert és 

használt jelentése ismét módosul s ezzel együtt a jelentősége is változásokon megy át. 

Dolgozatomban azzal foglalkozom, hogy milyen változáson ment át a παρουσία kifejezés a görög-

római világban használt értelméhez képest az újszövetségi gondolkodás elemeként. Kutatásom 

során néhány széles körben ismert ókori szövegtanút tanulmányozok, illetve Pál apostol autentikus 

leveleit vizsgálva egy olyan újszövetségi szerző írásait is nagyító alá veszem, aki alkotásaiban 

számos helyen hosszasan értekezik a παρουσία jelentéséről és jelentőségéről egyaránt. Ezen 

szövegek elemzése és összehasonlítása révén igyekszem feltárni azt, hogy hogyan is értelmeződött 

újra a παρουσία fogalma, amint az újszövetségi gondolkodás része lett.  
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Bali táncainak vallási vonatkozásai 

 

A dolgozatomban Bali szigetének táncaival foglalkoztam, törekedve minél több típus ismertetésére. 

Egy általános balinéz vallási körkép után a táncok fajtáit mutattam be, kiemelten tárgyalva a legong, 

topeng, kebyar, vendégfogadó táncok, barong landung, barong, baris és kecak táncokat. Külön 

kezeltem az árnyjátékokat és a gamelán zenekar felépítését és jellegzetességeit. A táncokban 

előforduló rituális elemeket kerestem videofelvételek alapján, majd a kommunikációs csatornákon 

közvetített szakralitás Lovász Irén által kidolgozott rendszerébe helyeztem a balinéz táncokban 

megtalálható jellegzetességeket.  
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Inka lélekképzetek 

 

A dolgozat foglalkozik az inkák mitológiájával, vallásával, vallásgyakorlatával, s ezen tényezők 

figyelembe vétele alapján megállapítja, hogy milyen inka lélekképzet rekonstruálható a mai adatok 

alapján. A dolgozat első fele a sorra veszi a fellelhető információkat az inkák általános vallásos 

képzetéről, a második fele pedig ezen alapra épülve a lélekképzetre fókuszál. Az első részben a 

szerzők elsődleges és másodlagos forrásokat is alkalmaznak, a második részben kizárólag 

elsődleges, spanyol nyelvű dokumentumokra támaszkodnak. Az írás, magyar nyelven először, 

feldolgozza az angol-amerikai, illetve spanyol nyelvű inka lélekképzet-kutatások nagy részét, s saját 

következtetést hoz az inka lélekképzet mibenlétéről. 

A dolgozat első fele jellemzi a vallástudományi forráscsoportokat, azoknak jelentőségét, inőságát és 

szerzőjének ideológiai álláspontját. Jellemzi Garcilaso de la Vegát és a Comentarios reales de los 

Incas-t; Cieza de Leónt és a Crónica del Perút, és más szerzőket és írásaikat. Jellemzi az inka 

pantheont, többek között Wiracochát a főistent, Intit a napot, Pachamamát a földet stb. Jellemzi a 

kultusz központi fizikális terét a Naptemplomot. Foglalkozik az inka kozmogóniával, jóslással, 

gyónással, s az emberáldozat kérdésével; bemutatja a guacák nagy jelentőségét a kultuszban. A 

capac hocha a leggrandiózusabb vallásos esemény volt az inka vallásos életben; erről is számot ad 

dolgozatunk. 

A dolgozat második felében Cieza de León írásának segítségével meghatározzuk az heterogén inka 

birodalom vallásos topográfiájáta lélekképzetek tekintetében. Azt a következtetést hozzuk, hogy 

Cuzco területén maradt fenn a vallásgyakorlat a legtisztább formájában a korai spanyol nyelvű 

dokumentumok leírásának idejében, ezért ezen terület lélekképzetének feldolgozását tekinti a 

dolgozat inka lélekképzet kutatása megfelelő tárgyának. A cuzcói lélekképzet legfontosabb forrása 

a Relación Cristóbal de Molina tollából. A dolgozat összefoglalja az írás alapján a lélekről 

megtudható legfontosabb jellemzőket. Garcilaso de la Vega ideológiailag elfogult Comentarios-a 

megkerülhetetlen forrás; a dolgozat foglalkozik az írás túlvilágképzetével és cama/camaquen 

fogalmainak használatával. Domingo de Santo Tomás munkájának feldolgozásával már az inka és 

keresztény lélekfogalmak határvonalához jutunk. A dolgozatot az anima és alma, illetve cama és 

camaquen fogalmak közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása zárja 
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Hadszíntér-e a sportpálya? - Az olimpiák és a hidegháború kapcsolata, 1972-1992 

 

Az élsport politikai jelentősége a XX. században jelentősen megnőtt. Ennek megfelelően a 

nemzetközi élsport a nemzetközi politikával fonódott össze. A XX. század második felének 

nemzetközi politikáját a hidegháború hatotta át, a hidegháború két főszereplője (az Egyesült 

Államok és a Szovjetunió) pedig az olimpiákat is dominálta. A politika ennek megfelelően nem 

maradt távol a játékoktól, ezeknek a sporteseményeknek a nemzetközi kapcsolatokban betöltött 

szerepét vizsgálja a dolgozat 1972 és 1992 között, rövid kitekintést nyújtva napjainkig is. Az 

olimpiák kapcsán megjelenő politikát négy aspektusból vizsgálja a dolgozat: politikai 

demonstrációk (mint a diplomácia eszközei), nemzetközi terrorizmus, gazdaságpolitikai hatások, 

valamint a magyar politika és olimpiai mozgalom közötti összefüggésekkel foglalkozik kiemelten. 

A dolgozat eredményei alapján látszik, hogy bár a politikai demonstrációk gyakorisága 1980 óta 

fokozatosan csökken az olimpiákon, más – elsősorban gazdasági – szempontok miatt az olimpiák 

politikai jelentősége továbbra is hatalmas. 
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Kicsiben könnyebb? - A deliberatív demokrácia lehetőségei kis államokban 

 

Az elmúlt évtizedekben a deliberatív demokráciaelmélet rendkívül elterjedtté vált. Az elmélet a 

demokrácia lényegét nem pusztán a többség uralmában látja, hanem a hangsúlyt a vitára, a 

deliberációra helyezi a döntések meghozatalkor, amelyek során konszenzusra kell törekedni. Az 

elmélet kritikusai egyebek mellett azzal érvelnek, hogy a deliberáció a létező demokráciákban 

megvalósíthatatlan, az elmélet előfeltevései irreálisak. Az erre érkező válaszok egy része úgy tartja, 

hogy az államok mérete okozza a fő problémát, kisebb csoportoknál viszont az előfeltevések 

reálissá válnak, a deliberáció megvalósítható és megvalósítandó. Ezen állításból az következne, 

hogy minél kisebb csoportról beszélünk, annál több esély van a deliberatív demokráciaelmélet 

előfeltevéseinek és folyamatainak megvalósulására. A dolgozat ezen logika alapján azt vizsgálja, 

mennyire tudnak megfelelni a deliberatív demokráciaelmélet követelményeinek a legkevesebb 

lakossal rendelkező, ezáltal legkisebb csoportot magukba foglaló államok. A vizsgálat tárgya több 

régió miniállamainak politikai berendezkedése és kultúrája a deliberatív demokráciaelmélet 

tükrében. Az eredmények alapján a miniállamokban a nagyobb államoknál jobb esélye van a 

deliberatív demokrácia kialakulásának, de más tényezők még erősebben befolyásolják a deliberáció 

esélyeit. 
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Az önmagának játszó színház. Individualitás és szabadság Arthur Schopenhauer 

filozófiájában 

 

A dolgozatban három, egymással szorosan összefüggő problémát szeretnék megvizsgálni Arthur 

Schopenhauer filozófiájában. E három közül a legalapvetőbb az individualitás tulajdonképpenisége: 

az, hogy valóban individuumok vagyunk-e. E téma vizsgálatából kibontható a másik kettő, a 

szabadság problémája és az individuum fennmaradásának, a halhatatlanságnak a kérdése. 

Schopenhauer a világot Kanthoz hasonlóan képzet-világra és magánvalóra osztja: a voltaképpeni 

realitás a magánvalóé, a képzet-világ nem más, mint ennek jelensége. Arról, hogy érzéki 

tapasztalatunk szerint létezik individualitás és szabadnak érezzük magunkat, bárki meggyőződhet. 

Az alapkérdés tehát úgy pontosítandó, hogy létezik-e individualitás mint magánvaló. 

Az ember testi és jellembéli egyéniségét a karaktere adja. A karakter magánvalóan az intelligíbilis 

karakter: ennek jelensége az empirikus karakter, és ez az, ami adott számunkra az érzéki 

tapasztalatban. Individualitás és szabadság az intelligíbilis karakter fogalmában találkoznak: 

egyrészt amennyiben e fogalomnak van helye Schopenhauer rendszerében, akkor a képzet-világ 

látszat-valóságán túl magánvalóan is létezik individualitás, ami a halhatatlanság alapját képezheti. 

Másrészt, ami a szabadságot illeti, az ember empirikus jelleme veleszületett és 

megváltoztathatatlan. Empirikusan tehát nem szabad az ember; azt találjuk viszont, hogy 

„transzcendentálisan”, intelligíbilis karaktere szerint, igen. 

Mindebből az következik, hogy bizonyos értelemben az egész dolgozat annak kiderítésére irányul, 

szavatolhatja-e az individualitást és a szabadságot az intelligíbilis karakter, vagy pedig csupán üres 

fogalom. 
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Az oktatás, mint az Európai Unió fejlődésének kulcsa 

 

Az Európai Unió oktatáspolitikája nem tekint vissza olyan hosszú múltra. Igazán csak az Európai 

Egységes Okmánytól beszélhetünk tényleges oktatáspolitikáról. Az oktatás magas színvonala és a 

versenyképesség közötti összefüggést már az 1970-es években megfigyelték. Ettől kezdve pedig 

egyre nagyobb szerepet kapott az oktatás az Európai Unión belül. 2000-ben pedig elindult az első 

nagyszabású tíz éves programterv, melynek célja, hogy az Európai Uniónak „világ 

legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell válni, amely képes a 

fenntartható fejlődésre, több és jobb munkahelyet kínál, és nagyobb társadalmi kohéziót valósít 

meg”. Jelenleg pedig a második tíz éves programterv második szakaszánál tartunk. Az eddig elért 

eredmények tekintetében meg kell jegyezni, hogy az Európai Unió oktatáspolitikája még igen fiatal. 

Ráadásul az oktatásban kitűzött célok eléréséhez hosszú idő szükséges. Éppen ezért az eddig 

megtett erőfeszítések eredményei igazán még nem vehetők észre, azonban már vannak jelek, hogy 

az oktatás színvonalának emelését célzó programok jó irányban haladnak. A dolgozatomban először 

röviden ismertettem az oktatáspolitika történetét, majd pedig az első tíz éves program kihívásait és 

eredményeit értékeltem. Ennek tükrében pedig a jelenleg futó második tíz éves program céljait és 

eddig elért eredményeit vettem sorra. Végül pedig a jelenlegi problémákra tettem megoldási 

javaslatokat.  
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Közéleti aktivitás online térben 

 

Dolgozatomban a kommunikáció participációs elméletének (PTC) eszköztárát segítségül hívva arra 

kerestem a választ, hogy milyen lehetőséget nyújt az online közéleti tér a társadalmi párbeszédek 

kialakulására. Hipotézisem szerint az internetes környezetben a közös döntéshozatal deliberáció 

által történik, tehát szükségképpen konszenzuson alapul. A kutatásom megalapozásaként a PTC- és 

a közéleti kommunikáció lényeges fogalmait, valamint az internet színterének sajátosságait 

mutattam be. Az így megalkotott elméleti keret segítségével megvizsgáltam egy probléma 

megoldására kialakult közösséget. Ez a Twitch Plays Pokémon-kísérlet volt, egy együttműködésen 

alapú játék mechanizmus. A 16 napos megfigyelési időszakban a közösség elsődleges 

kommunikációs fórumára (a Redditet) koncentráltam. Az adatok kielemzése során azt vizsgáltam, 

hogy a felmerülő feladatok megoldásaira hogyan működnek együtt a különböző játékos ágensek. A 

feltételezésem bebizonyosodott, hiszen a résztvevők egymással megbeszélték a cselekvési terveket, 

és meggyőzték egymást azok helyességéről. Ez minden esetben így történt, kivéve az értékalapú 

vitánál, amelyeket deliberáció során nem lehet rendezni. A kísérlet során a felhasználók ugyanis az 

események sorozatát narratívákká alakították, így a korábban értékmentesnek ítélt környezetben 

előkerültek különböző értékrendek, amelyek néhány kérdésben megakadályozták az általános 

egyetértés létrejöttét. 
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In/kompatibilizmus avagy tanulmány a szabad akarat és a determinizmus 

összeegyeztethetetlenségéről. 

 

Tanulmányom a szabad akarat és a determinizmus összeegyeztethetetlenségéről szól. Írásom elején 

bemutatok két érvet, melyek erősítik azt a megérzésünket, hogy a két fogalom egymással 

inkonzisztens. Ezek után megvizsgálom azokat az elméleteket, melyek igyekezni összhangba hozni 

a két fogalmat – ezeket nevezzük kompatibilista elméleteknek – majd sorra elvetem őket, mert nem 

képesek kellő erővel magyarázni a szabad akarat és a determinizmus összehangolhatóságát. Írásom 

végén igyekszem egy saját és egyedi elgondolással előállni a szabad akarat és determinizmus vitája 

kapcsán. 
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A klíma-menekültek nemzetközi jogi védelme - Jogi szellemek, vagy indokolatlan cirkusz? 

 

A XXI. században a nemzetközi közösségnek a migráció egy új típusával kell megküzdenie, amely 

a nemzetközi menekültjog alapinstrumentumának kidolgozásakor még nem létezett olyan formában, 

mint manapság. Az 1951-es Genfi Egyezmény menekült-fogalma rendkívül restriktív, 

köszönhetően annak, hogy a dokumentum egy speciális történelmi és geopolitikai korban született. 

A környezeti okok miatti kényszervándorok így nem minden esetben jutnak megfelelő védelemhez. 

Az egyre újabb típusú kihívások pedig rámutattak a meglévő szabályozási rendszer gyengeségeire, 

hiányosságaira. Noha a Genfi Egyezmény a nemzetközi menekültjogot tekintve ma is az egyik 

alapinstrumentum, léteznek mind univerzális, mind regionális síkon is egyéb szabályozó 

rendszerek, melyek relevánsak a kérdést tekintve. A dolgozat célja annak vizsgálata, vajon 

alkalmazható-e a környezeti menekültekre a Genfi Egyezmény menekült-fogalma, illetőleg az 

egyes, menekültvédelmet szolgáló regionális dokumentumok – úgy mint az 1969. évi Addisz 

Abebai Egyezmény illetve az 1984. évi Cartagenai Nyilatkozat – fogalmi keretébe illeszthetők-e, 

továbbá a kiegészítő védelmi mechanizmusok, úgy mint az emberi jogok, európai uniós irányelvek 

nyújtanak-e védelmet a rászorulóknak, vagy kívül esnek a jelenlegi rendszeren. 

  



 

 

SÁNDORFI ANDRÁS 

Logisztikai menedzsment 

MSc, 2. félév 

Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Huszka Péter 

egyetemi docens, SZE GK 

 

 

Felnőttekre leselkedő veszélyek a Facebook világában 

 

Dolgozatom témája a felnőtt korosztályra leselkedő veszélyek bemutatása a Facebook világában. 

Mai felgyorsult életünknek elengedhetetlen részét képezi a határokon átívelő kommunikáció, 

melynek nagy része napjainkban interneten keresztül, közösségi oldalak segítségével bonyolódik le, 

s ennek egyik élenjáró képviselője a Facebook. Megannyi előnye mellett, legalább annyi hátránya is 

van, melyet a felhasználók figyelmen kívül hagynak. Dolgozatomban ezekre a veszélyekre fogom 

felhívni a figyelmet a felnőttekre vonatkoztatva. Az általam választott téma aktualitása a Facebook 

fiatalságában rejlik. Az elmúlt években körvonalazódtak azok a negatív hatások, amelyek eddig a 

társadalom számára rejtve voltak. Számtalan értekezés született a fiatalkorúakra nézve a 

veszélyekről. Napjainkban azonban a felhasználók legdinamikusabban gyarapodó csoportja a 

felnőtt korosztály, s a rájuk leselkedő negatív hatásokkal szinte senki sem foglalkozott. A fiatalokra 

vonatkozó negatívumok bemutatásával fogom a felnőtt korosztályhoz kapcsolódó veszélyeket 

ismertetni, s levonni a konzekvenciákat. Ezen túlmutatóan akarom vizsgálni az idősebb generáció 

Facebookozási szokásait, illetve azt, hogy mennyire vannak tisztában a rájuk leselkedő 

veszélyekkel. Következtetéseimet kérdőívem, és mélyinterjúk elemzésével támasztom alá, majd 

olyan megoldásokat kívánok felvonultatni, melyek segítségével a közösségi oldal használata 

biztonságosabbá tehető, illetve a negatív externáliák csökkenthetőek. 

  



 

 

SCHULLER CSABA 

Szociológia 

BA, 8. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Bass László 

adjunktus, ELTE TÁTK 

 

 

Sport és felzárkóztatás: A sport emancipációs lehetőségeinek vizsgálata az underclassbeli 

fiatalok körében 

 

A magyar társadalomban a cigányság egy jelentős része olyannyira elszegényedett, hogy a hazai 

underclass szinte teljes egészében etnicizálódott. A periférián kívüli kisebbségi lét és a deprivációs 

spirál ellehetetleníti a többségi társadalommal való kooperáció lehetőségét, a társadalmi mobilitást. 

Elméletem szerint az underclass-ben a szegénykultúra strukturálja a mindennapokat, sok esetben ez 

jelöli ki az egyén pozícióját a közösségben. Ennek egyik, ha nem a legfontosabb eszköze az 

erőszak, az agresszió. Felértékelődik a fizikum, a küzdelemben való jártasság az underclassbeli 

ifjúság körében. Dolgozatomban azt állítom, hogy a szociális munkás a sportot – különösen a 

küzdősportot – felhasználva megteremthet egy olyan interakciós teret, ahol kialakul a bizalmi 

légkör, és lehetővé válik az emancipáció érdekében végzett segítő munka. Egy átfogó szakirodalmi 

áttekintésben bemutatom a főbb underclass és szegénységelméleteket, a sport történeti és társadalmi 

beágyazottságának mértékét, fontosságát, sportszociológiai és sportpszichológiai elméleteket annak 

integrációs, valamint személyiségformáló hatásáról. A brazil Fight for Peace és az Újpesti Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat Tanoda Programjának metódusa, illetve eredményei alapján 

megvizsgálom a sportban rejlő lehetőségeket már meglévő kutatási eredményekre, illetve az általam 

felvett interjúkra támaszkodva. 

  



 

 

SEBESTYÉN DÓRA 

Kommunikáció- és médiatudomány 

BA, 3. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Hidasi Judit 

egyetemi tanár, BGF KKK 

Dr. Székács Anna 

főiskolai tanár, BGF KKK 

 

 

A bizalom határai, Fukushima: A katasztrófa kommunikációja vagy a kommunikáció 

katasztrófája? 

 

Japán szigetországként huzamosabb ideig elzárta magát a külvilág elől, mely időszak alatt volt 

alkalma arra, hogy kialakítsa saját zárt rendszerét és szabályait, mely szabályok mind a mai napig 

érvényben vannak. Japán a második világháborút megelőzően soha nem veszített még háborút. 

Ezzel a vereséggel viszont elveszítette azt, amiben a legjobban hitt, a militarista tekintélyt. Mégis, 

fel tudott állni és megteremteni mindazon körülményeket, melyekre szüksége volt gazdasága 

fellendítéséhez. Ez a folyamat 1990-ben megakadni látszott, az ország gazdasági recesszióba 

hullott. Ez volt a második eset a Felkelő Nap országában, amikor a társadalomnak ismét csalódnia 

kellett a tekintélyben. A harmadik alkalom a 2011. március 11-i fukushimai katasztrófa volt, amely 

megkérdőjelezi a hivatalos szervekbe és a tudós társadalomba vetett hitet. Vajon harmadszorra is 

csalódnia kell a japán társadalomnak vagy csak a sajtó ver neki negatív visszhangot? Kutatásomban 

erre keresek választ. Remélem, velem tartanak ezen az úton. 

Kommunikáció és média szakos hallgatóként mindig is érdekelt, hogy a hivatalos információ 

hogyan befolyásolja a közvéleményt, milyen arányban egyezik, illetve tér el egymástól a hivatalos 

és a nem hivatalos vélemény. Tudományos diákköri munkámnak a fukushimai hármas katasztrófa 

(földrengés, szökőár, atomreaktor robbanás) kommunikációját választottam. Nagy tisztelője vagyok 

a japán nyelvnek és kultúrának, magam is évek óta tanulom ezt a távol-keleti nyelvet, számomra 

egyszerűen megunhatatlan. Ahhoz, hogy európaiként megértsük, hogy ez a zárt, hierarchikus 

társadalom miként reagál a fukushimai katasztrófára, meg kell tudnunk érteni a japánok 

mentalitását, verbális és non-verbális kommunikációját, és nem utolsó sorban bepillantást kell 

nyernünk a kultúrájukba is. A célom az volt, hogy bemutassam, miért is viselkedik másképp ez a 

társadalom, és egyben kicsit közelebb is szeretném hozni azokhoz, akinek még nem volt alkalmuk 

testközelből ezzel a kultúrával megismerkedni.  

  



 

 

SEBŐK JÁNOS 

Történelem 

BA, 5. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Giczi Zsolt 

egyetemi adjunktus, SZTE BTK 

 

 

Püspök a változó idők viharában (Ravasz László munkássága 1945-1948 között) 

 

Ebben a dolgozatban Ravasz László, dunamelléki református püspök utolsó három püspöki évét 

próbáltam közelebbről megvizsgálni. A tárgyalt három évben megfigyelhető a gyors átmenet a 

Horthy-rendszerből a pártállami diktatúra felé. 

A dolgozat elején bemutattam Ravasz püspök pályafutását a második világháború végéig, majd 

rátértem a háborút követő helyzet taglalására, az általános bűnbánatra, majd az egyházi élet 

újraszervezésére. Külön kiemeltem Ravasz tevékenységét ezekben a munkálatokban, tárgyalásait 

orosz katonai vezetőkkel, valamint a magyar politikai elittel. Már 1945-ben is történtek támadások 

az egyházak ellen, az állandó fenyegetettséget Ravasz levelezésein keresztül próbáltam jobban 

érzékeltetni. 

A református egyház egyébként is nehéz helyzetét tovább súlyosbította a belső megosztottság. 

Emellett az egyháznak sürgősen rendeznie kellett az államhoz való viszonyát is. S bár sokat 

hangoztatták a „szabad egyház szabad államban” eszméjét, világossá vált, hogy ez az idealisztikus 

felfogás nem fog valóra válni. 

Külön fejezetben foglalkoztam a Magyar Közösség elleni perrel is, melyben a baloldal le akart 

számolni a Független Kisgazdapárttal. Ez az ügy részben a református egyházat is érintette. 

Az oktatás területén is érték támadások az egyházat. A fakultatív hitoktatásról szóló javaslat az 

egyházak tiltakozásának köszönhetően háttérbe szorult, de ez a részsiker nem volt elegendő a már 

elindult folyamatok megállítására, és később bekövetkezett az egyházi iskolák államosítása. 

Az utolsó fejezetben Ravasz lemondását, és az azt megelőző eseményeket részleteztem, mivel ez 

egy döntő jelentőségű lépésnek bizonyult, és egy új korszak kezdetét jelentette a Magyarországi 

Református Egyház számára. 

  



 

 

SIMON SÁRA 

Kommunikáció és médiatudomány 

MA, 1. félév 

Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. Spannraft Marcellina 

egyetemi docens, KRE BTK 

 

 

A kommunikáció szerepe az orvos-beteg kapcsolatban 

 

A dolgozat célja az orvosi kommunikáció tudományterületének részletes bemutatása a hazai 

szakirodalom megállapításai alapján, továbbá az orvos–beteg interakció vizsgálata a kommunikáció 

tudomány aspektusából, rávilágítva arra a jelenségre, hogy a gyógyításban egyre növekvő 

jelentősége van a hatékonyan alkalmazott kommunikációnak. Ennek révén csökkenthető az eltérő 

tudásszintből eredő aszimmetria, mely számos konfliktus forrása az orvos–beteg kapcsolatban. Az 

orvosi kommunikáció szerepének felértékelődése olyan tendencia, amely a társtudományok 

oldaláról megközelítve lehetőséget teremt azon technikák ismertetésére, melyek elősegítik a sikeres 

kapcsolatteremtést és konfliktuskezelést. Emellett mind az orvos, mind a beteg számára eszközt 

jelenthetnek a kölcsönös partneri viszony kialakítására, amely a növekvő információigényű 

páciensek számára döntő lehet. A korábbi paternalisztikus szemléletet felváltotta a betegeket 

részletesen informáló, kognitív kezelési modell, amely újfajta szemléletet és interakciót igényel az 

orvosok részéről. A betegek tájékozottsága egyre jelentősebb, és a kezeléshez szükséges kapcsolat 

minősége nagymértékben javítható a kölcsönös kooperáció révén. A dolgozat a történeti áttekintést 

követően, a jelenlegi egészségügyi struktúra keretein belül definiálja, ismerteti az orvos–beteg 

interakció lépéseit, színtereit, a vizsgálati módszereket, továbbá részletesen elemzi a 

betegtájékoztatás elméleti és gyakorlati alkalmazását, a fellépő kommunikációs zavarokat és azok 

megoldási módjait. Az elméleti összefoglalást résztvevő megfigyelésen alapuló saját 

esettanulmányok, valamint ezek elemzése egészítik ki. A tárgyalt interakciók mellett irodalmi 

kitekintés segíti mindazon orvosi attitűdök bemutatását, melyek ábrázolják azt a speciális 

viszonyrendszert, amely az orvos–beteg kapcsolatot jellemzi. A dolgozat tehát átfogó képet kíván 

adni az orvosi kommunikáció jelenéről, hazai alkalmazásáról, esettanulmányok felhasználásával. 

  



 

 

SINKA GABRIELLA 

Kommunikáció és médiatudomány 

BA, 7. félév 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Görföl Tibor 

egyetemi adjunktus, PPKE BTK 

 

 

Érzelmekkel a szavazatokért - Televíziózás a meggyőzés mellékútjain 

 

A dolgozat egy kereskedelmi csatorna tehetségkutató műsorában megjelenő vizuális manipulációs 

folyamatokat mutatja be. Ezek megismeréséhez az elméleti háttér pontos felvonultatása szükséges: 

Luhmann tömegkommunikációs elmélete, Adorno álláspontja, valamint Lazarsfeldék releváns 

munkássága. Mint ez adja a téma holisztikus egészét, a következő lépés a már szűkebb meggyőző 

kommunikáció felé Síklaki, valamint Pratkanis és Aronson megfigyeléseinek az összegyűjtése. A 

befogadóban zajló mechanizmusok megismeréséhez Bajomi-Lázár tanulmányát használja fel, mely 

átfogóan ismerteti a fogalomkör XX. századi változásait és folyamatait. Róka felvezetésével pedig 

mindazon elméleti hipotézis bizonyítást nyer, miszerint a meggyőzés mellékútján haladva a 

megfelelő filmes eszközöket felhasználva lehetséges a nézőket érzelmeiken keresztül rábírni a 

szavazásra. 

  



 

 

SKOPERDA ORSOLYA 

Szociális munka 

BA, 7. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Sándor Zita 

tanársegéd, SZIE GAEK 

 

 

A munkanélküli személyek pszichés jól-létének és hangulati állapotának vizsgálata 

 

A rendszerváltás óta a munkanélküliek száma, illetve a több mint egy éve állás nélküliek száma 

egyre nő. Mindez súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár, és ezzel párhuzamosan 

emelkedik a társadalmon kívüliek, a leszakadók száma. Magyarországon 2014. május-júliusában 

megközelítőleg 354 ezer fő munkanélkülit tartottak számon. Bár ez a szám a tavalyi évhez 

viszonyítva kevesebb, Békés megyében ez idő alatt nőtt a munkanélküliek száma az országos 

adathoz képest. Miközben a társadalom a munkanélküliség terhével küzd, egyre több kutatót 

foglalkoztat, hogy maga a munkanélküli személy hogyan érzi magát. Ezt a szempontot tartottam én 

is fontosnak, amikor elkezdtem a kutatást, hiszen a munkanélkülivé váló személyeknek a 

munkanélküliség okozta anyagi nehézségeken túl a negatív jellegű pszichés következményekkel is 

számolniuk kell. A munkanélküliek szubjektíven észlelt pszichés jól-létét és hangulati állapotát több 

tényező is befolyásolhatja. Kutatásomban a munkanélküli személyek pszichés jól-létét, hangulati 

állapotát korcsoportok, a munkanélküliség időtartama, a korábbi munkanélküliségek száma és a 

családi lelki támogatottság alapján vizsgáltam meg. A felméréshez a WHO kérdőív 5 tételes 

változatát, az Életelégedettség Skálát és a Beck Depresszió Kérdőív 9 tételes változatát 

alkalmaztam. A kutatást a gyulai munkaügyi központ klienseinek egy részénél végeztem el. 

Vizsgálatom eredményei kimutatják, hogy a munkanélküli személyek körében észlelni lehet 

egyfajta negatív hangulati állapotot és azt, hogy elégedetlenek az életükkel. Úgy gondolom, hogy 

ezzel a ténnyel komolyabban szükséges foglalkozni. Fel kell térképezni a munkanélküliek további, 

különösen veszélyeztetett csoportjait. A munkanélkülieket fel kell készíteni arra, hogy számítaniuk 

kell a negatív pszichés következményekre és szakembereknek segíteni kell őket a megküzdési 

stratégiák megismerésében és azok elsajátításában. 

  



 

 

SOLYMOSI LUKÁCS GÁBOR 

Szociológia 

BA, 3. félév 

Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Forrai Erzsébet 

szakértő,  Gyereksegély Egyesület 

Nagy Zita Éva 

egyetemi tanársegéd, DE BTK 

 

 

A fenntarthatóság érdekében… 

 

Dolgozatomban bemutatom az 1972-ben kiadott Növekedés határai című könyvet, aminek 

kezdetétől számíthatjuk az univerzális környezetvédelem kialakulását. Az Európai Unió 

környezetvédelmi politikáját ismertetem, illetve különböző felmérések alapján részletezem az 

európai társadalom környezettudatosságának minőségét. Az európai és nemzetközi környezeti 

politika és a környezettudatos gondolkodásmód térnyerésének eredményeit bemutatom, ezáltal 

képet kapunk a Föld ökológiai állapotairól. A dolgozat legrelevánsabb elemei tehát azok a pontok, 

amelyikből kiderül, hogy az intézményesített környezetvédelmi politika milyen lépéseket tett 

környezetünk megóvása, ezáltal pedig a fenntarthatóság érdekében. 

  



 

 

SOMODI IMRE 

Teológia 

MA, 3. félév 

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Hegyi Márton 

főiskolai docens, PHF 

 

 

Párhuzamok Eckhart Tolle és Thomas Keating spirituális tanításában 

 

Eckhart Tolle korunk egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatású spirituális tanítója. Könyvei (A 

most hatalma, Új Föld stb.) az eladási listák élén szerepelnek, világszerte tart előadásokat és 

lelkigyakorlatokat, internetes szemináriumait milliók követik. Látható, hogy nem egy elszigetelt, 

hanem egy nagyon is jelentős spirituális jelenségről van szó, s az erre való keresztény teológiai 

reflexió igencsak időszerű. Ehhez a teológiai reflexióhoz kíván hozzájárulni dolgozatom. Eckhart 

Tolle nem sorolja magát semmilyen valláshoz vagy spirituális tradícióhoz, mégis gyakran 

hivatkozik Jézus szavaira és Szentírás egyéb helyeire. Tanításai filozófiailag és pszichológiailag jól 

megalapozottak. A kérdés: van-e keresztény teológiai relevanciájuk is? A praxis oldaláról 

megközelítve a problémát: lelki életében egy keresztény használhatja-e Eckhart Tolle útmutatását, 

vagy az teljesen ellenkezik a kereszténységgel? Ennek a kiterjedt problémakörnek egy kicsiny 

szeletét tárgyalom. Történetesen azt, hogy az Eckhart Tolle spiritualitása mutat-e közös jegyeket a 

kontempláció keresztény hagyományával? Dolgozatomban ezen belül is arra fókuszálok, hogy 

összevessem Eckhart Tolle spiritualitását egy kortárs keresztény szerzetes, Thomas Keating 

szemlélődésről való tanításával. Az összevetés során érdekes párhuzamok rajzolódnak ki a lelki élet 

ezen két útja között. 

  



 

 

SOMODY RÓBERT 

Politológia 

BA, 6. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Tóth Csaba 

egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK 

 

 

Az őszödi beszéd hatása a magyar politikai kultúrára 

 

 

2006 őszén az őszödi beszéd kiszivárgása után, utcai tüntetések voltak Budapesten, amelyek 

radikalizmusa mindenkit meglepett. Sokan emlékszünk még ezekre az eseményekre, amelyek 

jelenleg is benne vannak a politikai párbeszédekben. A dolgozatom témáját is ez az őszödi beszéd 

körüli paradigma képezi. Szeretnék választ kapni arra a kérdésre, hogy hogyan van jelen a 

táradalomnak a politikáról alkotott véleményében? Mennyire érzékelhető a hatása a politikai 

kultúrában? 

A dolgozatban a politikai kultúra egy-egy elemét vizsgálva szeretném bemutatni, hogy az őszödi 

beszéd után történtek hatással vannak-e, a mai politikai életre. Ezek között az elemek között kerül 

elemzésre, a politikusok és pártok népszerűsége, a politikai intézményekbe vetett bizalom kérdése, 

a tüntetések radikalizmusa, illetve a parlamenti napirend előtti felszólalások. Az eredmények azt 

mutatják, hogy az MSZP politikusainak a népszerűsége nem rendült meg, és a tüntetések 

darabszáma nem lett több 2006 után. Arra is lehet továbbá következtetni, hogy nem hozható 

kizárólagos módon összefüggésbe az őszödi beszéddel a jobboldali pártok megerősödése, illetve a 

politikai szkepticizmus erősödése sem. A parlamenti beszédekben azonban jelen van, ahol az is 

látható, hogy az LMP és a Jobbik frakciói azok, ahol fontosabb, az őszödi beszéddel kapcsolatos 

vélekedés. A politikai tüntetések egyértelműen hevesebbek lettek, hiszen 2006 után többször volt 

konfliktus a rendőrséggel, illetve több erőszakos esemény történt. Összességében tehát azt 

mondhatjuk, hogy a magyar politikai kultúrának nem meghatározó eleme az őszödi beszéd, de 

egyértelműen hatással volt rá. A legfontosabb azt látnunk, hogy a tüntetések 2006 után lettek 

radikálisabbak, de a politikai intézmények, illetve pártok és politikusok iránti bizalom alakulása 

bizonyosan nem hozható összefüggésbe, magával a beszéddel és a forró ősz eseményeivel. 
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Szentháromság és szentírás-értelmezés… 

 

Órigenész a Peri Arkhón első könyvében ír részletesebben a Szentháromságról. Az előszóban 

röviden tárgyalja, hogy mely hagyományok egyértelműek az apostoli tanításból, a további 

felmerülő kérdésekre azok adhatnak választ, akik kiérdemelték a bölcsesség és tudás kegyelmét a 

Szentlélektől. Világos tanítás a Szentháromságról, hogy Istent teremtett mindent, Jézus Krisztus az 

Atyától született minden teremtmény előtt, hozzájuk társul dicsőségben és méltóságban a 

Szentlélek. A Szentlélekről nem tudható biztosan, hogy született vagy nem született, Isten fiának 

kell-e tekinteni, vagy nem. Ezekre a kérdésekre a Szentírás alapján kell következtetnünk. Az egyház 

egyértelmű tanítása viszont, hogy a Szentlélek inspirált minden prófétát és apostolt, továbbá azokat, 

akik Krisztus eljövetelét követően nyerték el az ihletettséget. Az Írások Isten Lelke által íródtak, a 

szövegeknek a nyilvánvaló értelmén kívül létezik egy, a sokaság számára rejtett értelme is. A 

törvényekről az egész egyház úgy tartja, hogy szellemi értelmük van. Ami az exegézist illeti, 

Órigenész a Szentírásnak három olvasatát különbözteti meg, a testit, a lelkit és a szellemit. Az 

olvasatok egymásra épülnek. Van-e vajon kapcsolat a Szentháromság és a Szentírás hármas 

értelmezése között? Az Atyának köszönhető a lét, melyet a Szentírás testi értelme segítségével az 

ember erkölcsösebben élhet. A Fiú a kinyilatkoztatással elhozta a bölcsességet, mely által 

megérthetjük a Szentírás szimbólumait, azaz lelki értelmét. A Szentlélektől a kiváltságosok 

megszentelődnek, és felfoghatják a szövegek szellemi értelmét. Előadásomban azt szeretném 

megvizsgálni, hogy vonható-e párhuzam a két hármas felosztás között. 
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Az Arab Tavasz – a gazdasági és politikai válságok összefüggései 

 

Dolgozatom a 2010 végén és 2011 elején induló közel-keleti és észak-afrikai civil mozgalmakkal 

foglalkozik, amelyeket a sajtó és szaknyelv egységesen arab tavasznak nevez. Egy, a 

hatalomgyakorlás változó struktúráit célzó metodológiával kizártam azokat az országokat, ahol nem 

következett be változás, vagy a mozgalmak polgárháborúba fordultak. Vizsgálatom középpontjába 

Tunézia és Egyiptom, vagyis azok az országok kerültek, ahol fennáll a demokratikus 

rendszerváltozás lehetősége. Elemeztem a felkelésekhez vezető lehetséges gazdasági és társadalmi- 

politikai okokat, majd megvizsgáltam, mennyiben sikerült megszüntetni ezeket. Megállapítottam, 

hogy az egész világgazdaságot megrengető 2007-es pénzügyi válság kevésbé érintette e két 

országot, mint az ugyanekkor jelentkező élelmiszerválság. Az életet áthatotta a tribalizmus, a 

rokonsági háló átszőtte az államhatalmat és a gazdasági érdekcsoportokat is. Egyiptomban a 

hadsereg viselkedését nemcsak politikai, hanem régóta meglévő gazdasági érdekei is 

meghatározták, ezek védelmében vette át a hatalmat 2011-ben. Az egyiptomi gazdaság működése 

nem hatékony, mert a továbbra is fennálló állami korrupció visszafogja. Tunéziában az 

egyiptominál biztatóbb a helyzet, az előző korrupt vezetés gazdasági érdekeltségeit függetlenítették 

az államtól, s privatizálni kezdték. Tunézia kiindulópontja volt az arab tavasznak, s bár a felkelések 

és kormányellenes mozgalmak átterjedtek más országokra is, valójában csak itt történt olyan 

változás a struktúrában, amely további lehetőségeket teremt a rendszerváltozáshoz. 
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"Hangokba zárva" - az értelmi fogyatékos gyerekek médiahasználati szokásai 

 

Kutatásom középpontjában a Z generációs értelmi fogyatékkal élő fiatalok állnak. Ezeknek a 

tanulóknak a médiahasználati és médiafogyasztási szokásait vizsgáltam, mindezt a résztvevő 

megfigyelés módszerének alkalmazásával. A TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV Tudományos 

eredmények elismerése és disszeminációja című kutatás Fiatalok kommunikációjának megismerése 

elnevezésű alprojektről tanulmányaim során hallottam. Úgy gondoltam van még ennek a kutatásnak 

olyan része, ami az eddigi projektektől eltér, ugyanakkor lényeges eredményeket tár fel. 
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Falu- és tanyagondnoki szolgálatok Fejér megyében 

 

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok a szociális alapellátások közé tartoznak. A tanyákon, a 

falvakban, illetve egyéb kül- és belterületeken élők több szempontból hátrányos helyzetének 

mérséklése a feladatuk. Kutatásomban bemutatom Fejér megye öt falu- és tanyagondnoki 

szolgálatát, valamint az ellátandó területek szociális helyzetét, nehézségeit. Ismertetem a 

gondnokságok működésére vonatkozó adatokat és a szociális hálóban elfoglalt helyüket. Ezeken túl 

elemzem a rendelkezésre álló kötelezően vezetendő tevékenységnaplókat, melyek jól szemléltetik 

az egyes gondnokságok eltérő szerepkörét, kihasználtságát. Választ kerestem arra, hogy a szociális 

szakmán belül hol helyezkednek el a szolgálatok, teljesítik-e a törvény által meghatározott céljaikat, 

milyen a hatékonyságuk és melyek a működésük jellemzői. Kutatási eszközöm volt a személyes 

megfigyelés, az interjúkészítés és a dokumentumelemzés. 
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Integráció, izoláció, identitás Nagy-Britannia Európa - politikája: régi és új dilemmák 

 

"Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja” kezdi 

gondolatait John Donne Ernest Hemingway: Akiért a harang szól című regénye előszavaként. Írása 

összecseng David Cameron brit miniszterelnök véleményével: „The fact is that ours is not just an 

island story – it is also a continental story” (2013. Bloomberg). S valóban: Nagy-Britanniát mindig 

is sokrétű kapcsolat fűzte Európához. Az erős nyugat-európai nagyhatalom a mai napig a 

világpolitika formálói közt tudhatja magát - köszönhetően gazdasági, kulturális, és nemzetközi 

intézményekben kialakított erejének. ’Britannia valóban nagy’. Az idők során azonban mindig is 

jelen volt egy olyan sajátos brit magatartásmód, melynek fő jegyei a függetlenség, az elszigeteltség, 

a különállás, s egyszerre az irányítás igénye. Ezek a tényezők megakadályozták egy stabil európai 

identitástudat kialakulását. A köznyelvben Európa mindmáig a kontinensként („the continent”) 

kerül említésre. A különutas szerepét Nagy-Britannia akkor is őrizte, mikor bekapcsolódott az 

európai integrációba. Ez a jelző mára sztereotípiaként ragadt rá. Nagy-Britannia azonban az Európai 

Unió szerves tagjává vált, kialakult belpolitikai hagyományként pedig igyekszik őrizni 

függetlenségét. Ugyanakkor David Cameron reménykedik abban, hogy országának jövője van a 

Közösségen belül. Dolgozatunk során éppen emiatt törekedtünk a brit magatartásmód objektív 

ábrázolására. Kronológiai sorrendben mutattuk be Nagy-Britannia történelmének legmarkánsabb 

eseményeit, hogy árnyaltabb képet kaphassunk a csatlakozás előzményeiről. Az 1973 utáni 

időszakot miniszterelnökök és az általuk folytatott Európa-politika szemszögéből vázoltuk. A 

bemutatásnál igyekeztünk kidomborítani, hogy az izoláció, avagy az integráció szerepel 

irányelvként, illetve mennyire jelenik meg az identitás, mint tényező. A jelen kor eseményeihez 

érve kitértünk az Európai Unió előtt álló kihívásokra, és Nagy-Britannia útkeresésére, melyben a 

Kompetencia Felülvizsgálati Program, mint kulcspont szerepel. Esetleges Unióból való kilépés 

esetére jelenleg is működő társulási formákat mutattunk be, és illettünk kritikával. A jövőt illetően 

pedig véleményünk egyezik a nyitó idézet további soraival: „ha egy göröngyöt mos el a tenger, 

Európa lesz kevesebb.” 
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Etikus tájékoztatás bűncselekmény esetén 

 

A dolgozatban egy emberölés esetének sajtómegjelenését vizsgálom, ezen belül az újságírók 

tájékoztatásának milyenségét. A téma körbejárásához olyan alapvető kérdéseket vet fel a dolgozat, 

hogy mi az etika-erkölcs határvonala, mi tekinthető elfogadhatónak a nyilvánosságra hozott 

információk közül, melyek a közös érintkezési pontjai a sajtónak és a jognak, illetve mennyire van 

szabályozva az újságírás gyakorlata Romániában.  

Kutatási módszerként elsősorban a tartalomelemzés szolgált, ennek kvantitatív és kvalitatív jellege 

egyaránt. A 67 vizsgált cikkanyagot először kódlap segítségével elemeztem, amiből az újságírói 

szubjektivitás/objektivitás kérdéskörét vizsgáltam meg. Ezt erősítve a megfogalmazási módok is 

nagyító alá kerültek és az esetleges irányadó kifejezéseket kiemeltem. Az etikusság kérdésére 

rátérve a rendelkezésre álló szabályozások segítségével mutattam rá az etikátlannak ítélt 

megnyilvánulásra. Az elemzés közben felmerülő egyéb szenzációhajhász megmutatkozásként a 

dolgozatba belekerült a bizonytalan, sokszor pletykaalapú információk közlésének módja is, a 

gyanúsítottra és magánéletére áttevődő részletekkel együtt.  
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Az identitás keretei egy horvátországi magyar kistelepülésen 

 

Dolgozatom témája egy horvátországi magyar falu identitását erősítő, és gyengítő folyamatainak 

feltérképezése. A nemzetiségi kérdés a kelet-, valamint közép-kelet-európai országoknál mindig is 

fontos téma volt, mely téma nem csak a törvény adta lehetőségekben merül ki (pl.: kettős 

állampolgárság), hanem magában foglalja azokat a tényezőket is, amelyek az identitáshoz 

kapcsolódnak, ilyenformán elősegítik a nyelv, és a kultúra ápolását, a következő generációkra 

történő továbbörökítését. Pályamunkám két részre osztható. Először a kisebbségi nemzet, vagy 

etnikum asszimilációs stratégiával foglalkozó elméletalkotókat mutatom be. Ezen elméletek 

sarokpontjai közé tartozik a házasság, a gyerekek, illetve a közösségi szerep, mind a szerepvállalás, 

mind pedig a közösségbe való tartozás szempontjából. A dolgozat második részében a 

népszámlálási adatok statisztikáival igyekszem teljesebb képet adni a horvátországi magyarságról, 

illetve az általam vizsgált településről, Újbezdánról. Az identitás fontos elemeiként bemutatásra 

kerülnek az intézmények, magyarokat tömörítő szervezetek, ellentétek, médiafogyasztás, valamint a 

területen máig az emberekben élénken élő háború emléke. Összegzésképpen foglalkozom a 

jövőképpel, mind a falu, mind pedig az ott élő magyarság tekintetében.  
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Polgári engedetlen volt-e az első polgári engedetlen? Thoreau politikafilozófiájáról 

 

Dolgozatomban Henry David Thoreau, a 19. századi amerikai filozófia egyik legfurcsább 

figurájának legfontosabb politikai írásait vizsgálom meg a politikafilozófiába általa beemelt 

fogalom, a polgári engedetlenség kapcsán. Tézisem szerint, ha organikusan, együtt látva vizsgáljuk 

a thoreau-i életművet, akkor összeegyeztethető a waldeni remete alakja az adóelkerülő polgári 

engedetlenével, azaz Thoreau-nál egymásba fordítható a természet- és a társadalomfilozófia. Ennek 

lényege, hogy Thoreau gondolkodásának középpontjában az élet teljes megélése, az öntökéletesítés 

elve áll. Ehhez először szükséges egy rövid életrajzi kitekintés és elkerülhetetlen a filozófiatörténeti 

kontextualizálás. 

Célzatosan a politikai írásokra kiterjesztve ez a módszer véleményem szerint azt eredményezi, hogy 

Thoreau visszaveri a 20. századi nagy politikai gondolkodó, Hannah Arendt vádját, miszerint ő 

csupán valamiféle magán lelkiismeret filozófusa, másrészt így Thoreau megszűnik így puszta 

történeti előzménye lenni a polgári engedetlenség modern felfogásának (mely elsősorban John 

Rawls nevéhez fűződik) és élő, vizsgálható filozófiává válik. Ehhez azonban írásait egymásra 

hatóként, mert egymásból kibonthatóként kell értenünk. A vizsgálat egyik eredményeként azonban 

azt is el kell fogadnunk, hogy Thoreau polgári engedetlensége nem önálló filozófiai toposz, hanem 

az öntökéletesítés és önfelülmúlás egyik eszköze, amennyiben az elv-cselekvő kötelessége polgári 

minőségében, ha valamilyen gátló tényezőt tapasztal, például az eleve erőszakban létet. 

 

A dolgozathoz mellékelem Thoreau Rabszolgaság Massachusetts-ben c. esszéjét a saját 

fordításomban, mely írás, véleményem szerint, kulcs a thoreau-i politikai gondolkodás 

megértéséhez. 
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Az Eichmann-per, mint a Holokauszt bizonyítéka 

 

A dolgozat alapgondolata az Adolf Eichmann elleni per, amelynek kapcsán kitérek a holokausztra, 

az izraeli titkosszolgálatra, a per előkészületeire, a tárgyalás egész menetére, illetve az azt követő 

ítéletre. 

A témaválasztás egyik oka, hogy a holokauszt 70. évfordulóját tartották idén. A holokauszt nem 

csak az emberiség, hanem a magyarság és Európa tragédiája is. A bűnökkel való szembenézés pedig 

fontos momentum, ezért is esett a választás a téma feldolgozására. A dolgozat bibliográfiai 

forrásainak fő részét az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában végzett kutatások 

teszik ki, amelyek könyvekkel, sajtóanyaggal és elektronikus forrásokkal lettek kibővítve a dolgozat 

teljessége érdekében. A per során a világ bepillantást nyerhetett egy nép kiirtásának technikai 

rejtelmeibe. Az eseményeket az emberi részletek tették valóssá. A tárgyalás rámutatott a szabad 

világ súlyos tétlenségére is. Az Eichmann-per kimeríthetetlen történelmi kutatások részévé és a 

zsidó történelem meghatározó pontjává vált. A per legmélyebb dimenziója, hogy Izrael államban 

folytatták le, amelyet mindössze 13 évvel a tárgyalás előtt alapítottak. Itt feltehető a kérdés, ha már 

1944-ben is létező állam lett volna Izrael, vajon képes lehetett volna enyhíteni vagy 

megakadályozni a zsidó nép likvidálását és megsemmisítését? A per fontos szerepet játszott abban 

is, hogy felébressze a holokauszt iránti érdeklődést, illetve szembeszálljon a holokauszttagadók 

körével. Sokan a mai napig tagadják, hogy megtörtént a zsidó származású nép haláltáborokban 

történő megsemmisítése. Azonban az Eichmann-per, a tárgyalás egész menete, a tanúvallomások, és 

főként Adolf Eichmann saját vallomásai megcáfolhatatlanná teszik a történteket. A holokauszt a 

történelem egyik legjobban dokumentált tragédiája. Az „Auschwitz-hazugságot” emlegetőket a 

koronatanú, maga Adolf Eichmann cáfolja emlékirataival és kétségbevonhatatlanul bebizonyítja az 

„Endlösung” tényét. A mérhetetlen anyag azonban még mindig nincs teljes egészében feldolgozva a 

szaktudósok által. A szakmai közvélemény nem fókuszált kellőképpen az új kutatási irányvonalakra 

és nem tárta fel a holokauszt-kutatás új, eddig ismeretlen forrásait. A téma fontossága megkívánja a 

további kutatásokat, amely alapján komplexebbé válna az eddigi ismeretanyag összegzése és a 

következtetések levonása. 
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Integráció és globalizáció a Római Birodalomban és az Európai Unióban 

 

Előadásom célja a Római Birodalom és az Európai Unió egységteremtő és integrációs 

tevékenységének összehasonlító bemutatása, a két államalakulat közötti hasonlóságok, párhuzamok, 

valamint ellentétek vizsgálata. Prezentációm első részében az integráció és globalizáció 

fogalmainak elemzésén keresztül alakítom ki mondanivaló fő tematikáját, majd gazdasági, 

geopolitikai szempontból jellemzem a római kori, s a jelen Uniós helyzet azonosságait, 

különbségeit. Az Európai Unió létrejöttének bemutatásakor különös figyelmet szenteltem a 

gazdasági és politikai előzményeknek, így a második világháború (1939-1945) időszakát jelöltem ki 

kiindulópontként. 

Ezzel szemben a Római Birodalom Kr.e. VII. századi előzményeként bemutatott kereskedelmi 

fejlődés hasonlóságaira mutatok rá, valamint az akkori integrációs tevékenység gazdasági 

jelentőségére. Az Unió régiói, csatlakozó tagjai és az ókori birodalom által meghódított területek 

terjeszkedése okozta természeti károk hatásai jelentősek voltak, melyek hatását a 21. században is 

érezzük. Gyakran ezt tekintjük globalizációnak, vagyis a világ minden pontjára eljutó folyamatnak. 

A régiók és provinciák szerepe hasonló volt gazdasági, kereskedelmi és politikai szempontból is. 

Berendezkedésüket Róma erőszakosan szervezte, adókat vetett ki (ezek okozták a legnagyobb 

problémát), ugyanakkor a regionalizmus és a NUTS rendszer bevezetése az Unióban adminisztratív 

szereppel bír, s hol pozitív, hol negatívan érezteti hatását. Érdekességként az ókori amfórák 

leleteinek segítségével igyekeztem a távolsági kereskedelmet reprezentálni, s ezzel vetem össze az 

Unió termékeinek egységesítésére irányuló stratégiákat. 

Végül a kultúra, vallás és nyelv egységteremtő erejét elemzem, mellyel a Római Birodalom és az 

Unió jellegzetességeit kívánom részletezni. Míg a Birodalom idején kétnyelvűség uralkodott, greko-

román kultúrát kialakítva, a vallás szintén kettősséget mutat a görög és római istenek és istennők 

tiszteletével. Az Európai Unió nem ennyire erős ideológiailag, de az európaiságot, az összetartozás 

eszményét támogatja. Határainak problematikáját a geopolitikai, lezáró részben mutatom be, 

melyben a két államalakulat nagyságának mind lélektani, mint fizikai vonatkozásairól alkotott 

értelmezésekkel zárom az előadást. 
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Tiltott és támogatott: viták a Gerilla-együttes körül 

 

A Gerilla-együttes a hatvanas évek második felében Magyarországon kibontakozó politikai 

dalosmozgalom egyik képviselője. Jelen dolgozat az együttes tevékenységére, és a magyarországi 

pol-beat mozgalomra vonatkozó legfontosabb jellegzetességeket elemzi. Azt a kérdést járja körül, 

hogy a Gerilla-együttes sikeres indulását, majd gyors feloszlását mennyiben befolyásolta a Kádár-

kori kultúrpolitika mechanizmusa, a hatvanas évek végének belpolitikai történései, és a nyugat-

európai társadalmi változások hazai interpretációjának összhatása. A dolgozat a korabeli 

sajtóvisszhang, magánlevelek, a néhány éve megjelent Kádár-kor kultúrpolitikáját tárgyaló 

tanulmányok, személyes közlések, valamint a Gerilla-együttes nyilatkozatainak összevetésével 

jellegzetes példán keresztül mutatja be a korszakra jellemző különös viszonyrendszert. 
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Hasbara – nyilvános diplomácia másképp 

 

Izrael diplomáciai kommunikációjának különleges, egyedülálló, ámde kifejezetten Izrael-specifikus 

eszköze a hasbara. A hasbara fogalma egyben szervezetet, módszertant, és eszközrendszert jelent. 

Vizsgálatakor számos hasonlóság fedezhető fel a nyilvános diplomácia, azaz a public diplomacy 

eszközrendszerével, ám a kettő hatásfoka és célja több ponton különbözik egymástól. 

Jelen szakdolgozat ismerteti a hasbara létrejöttének okait, apparátusának felépítését, módszertanát, 

eszközeit. Alkalmazására konkrét esetek bemutatásával, elemzésével világít rá. A hasbara-val 

szembeni elvárásokról izraeli szakértőkkel készített személyes riportokat mutat be. Ezek a riportok 

nem csak a hasbara elméleti alkalmazásáról adnak képet - önkritikusan ismertetik annak hibáit is. A 

hasbara bemutatásával a dolgozat kitekint a világra is, bemutatja Izrael Állam direkt és indirekt 

imázsépítési módszereit is. 

A Hasbara: Nyilvános diplomácia másképp című dolgozat összességében képet ad erről a rejtélyes, 

ez idáig ismeretlen, különleges, Izrael imázsát építő, tetteit magyarázó kommunikációs metodikáról. 
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Törésvonalak és választói attitűdök a magyar politikai rendszerben - egy primer 

közvélemény-kutatás tanulságai 

 

Dolgozatom alapjául a 2014-es, Pál Balázzsal folytatott közös kutatási eredményeink szolgálnak. 

Kutatásunk fő célkitűzése, hogy bemutassuk a politikai tájolóban rejlő szerteágazó empirikus 

kutatási lehetőségeket. Ennek érdekében elindítottunk egy magyar nyelven elérhető online tesztet, 

amellyel a magyar lakosság politikai-ideológiai attitűdjeinek feltérképezését tűztük ki célul. A 

válaszadók demográfiai adatainak, pártpreferenciájának, valamint választási részvételi 

hajlandóságának egyidejű felmérése összetett empirikus kutatásokat tett lehetővé. A nagy 

érdeklődésnek valamint a háromezer fős mintának köszönhetően kialakítottunk kvótás mintavétellel 

egy kisebb mintát, amely szűk lehetőségekhez mérten reprezentálja a magyar lakosságot. 

Elemzéseinkkel szeretnénk rámutatni arra, hogy szoros kapcsolat van a társadalmi és politikai 

tagolódás között. A pártok szavazótáborának társadalmi karaktere és a pártok politikai jellege, 

vezetői elitjük arculata hatnak egymásra. Elemezzük a politikai tagolódást befolyásoló 

szociodemográfiai háttérváltozók szerepét, elhelyezzük a magyar pártokat a kétdimenziós politikai 

térben, és ezáltal vizsgáljuk a politikai-ideológiai rétegződés alapvonalait. Elemezzük az egyes 

pártok szavazóbázisának ideológiai karakterét és a pártok ennek megfelelően definiálható ideológiai 

profilját. A pártok szavazótáborának strukturális közelségét-távolságát klaszterelemzés segítségével 

vizsgáljuk. Különböző indexek, valamint normalitásvizsgálat segítségével mérjük a magyar 

politikai rendszert jellemző polarizációt. Elemezzük a polarizáció korrelációval való kapcsolatát, 

amely során rámutatunk arra, hogy a bal-jobb és a liberális-konzervatív tengelyek mentén 

értelmezett konfliktusok szorosabb összekapcsolódása nem jár együtt feltétlen a polarizáció 

növekedésével. 

kulcsszavak: politikatudomány, pártpolitika, politikai tájoló, választói attitűdök, politikai 

törésvonalak, társadalmi törésvonalak, politikai polarizáció, a magyar pártrendszer dimenziói, 

magyar pártok 
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Hatékony aktor, vagy csak "kirakatbábú"? - Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének tevékenysége az "arab tavasz" tükrében 

 

A dolgozat az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének az arab tavasz 

eseményeiben betöltött szerepét vizsgálja. A dolgozat bemutatja: 

 a tisztség kialakulását az európai kül- és biztonságpolitika fejlődésén keresztül; 

 a Lisszaboni Szerződés által kialakított működési kereteket; 

 Catherine Ashton kinevezését, és a kinevezése körüli problémákat; 

 az Európai Unió szomszédságpolitikáját az arab tavaszt megelőzően, és azt követően; illetve 

 a Tunéziában, Egyiptomban és Líbiában kialakult helyzetet és az erre adott magyar – 

Magyarország az arab tavasz folyamán töltötte be az Európai Unió Tanácsának soros 

elnökségét – és európai választ. 

Az elemzésemhez széles körű magyar szakirodalmat, az Európai Parlament jelentéseit, 

jegyzőkönyveit, illetve az interneten is hozzáférhető korabeli sajtót használtam fel. 
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A lehetséges világok határai 

 

A lehetséges világok kapcsán felmerülő számos kérdés közül az egyik az, hogy vajon meddig 

cserélgethetjük az aktuális világ tényeit kontrafaktuálisokkal úgy, hogy a metafizikai lehetségesség 

korlátait ne lépjük át. Sokan ugyanis azt gondolják, hogy egyes dolgoknak, fajoknak vagy 

individuumoknak vannak lényegi tulajdonságaik, amelyek nélkül nem létezhetnek egy lehetséges 

világban sem. Ezeken a tulajdonságokon tehát nem változtathatunk, és ezért természetes 

intuícióinkból kiindulva valamiféle határt kellene tudnunk szabni a lehetőségeknek. Ennek az 

álláspontnak azonban súlyos problémája, hogy nem tudjuk, hol kellene meghúzni ezt a határt, és 

melyek azok a lehetséges világok, amelyeknek metafizikai lehetségességét tagadnunk kell. Ebben a 

kérdésben amellett foglalok állást, hogy ilyen határ egyáltalán nem létezik. Amellett érvelek, hogy 

minden, ami logikailag lehetséges, az metafizikailag is lehetséges, azaz minden logikailag 

lehetséges világot el kell ismernünk. Ehhez először azt állítom, hogy minden, ami logikailag 

lehetséges, az elgondolható. Itt azonban különbséget kell tennünk az elgondolhatóság és az intuitív 

elfogadhatóság fogalma között. A továbbiakban pedig azt az állítást fogalmazom meg, hogy ami 

elgondolható, arról elmondható, hogy létezik egy lehetséges világ, amelyben az adott 

kontrafaktuális tény igaz. Ez az állítás nem magától értetődő, azonban D. Chalmers hatékonyan 

érvel mellette, így a téma körül kialakult vitában az ő oldalára helyezkedem. Az eddig 

megfogalmazott két fő állításból már világosan következik, hogy nincs olyan logikailag lehetséges 

világ, amely metafizikailag ne lenne lehetséges. Azonban ezen lehetséges világok ontológiai 

státuszát illetően nem szándékozom elköteleződni egy konkrét elmélet mellett, hanem 

megvizsgálom az érv vonatkozásait, következményeit az egyes irányzatokra nézve. A 

fikcionalizmus esetén Kripke elmélete alkalmazható, ugyanis bármely logikailag lehetséges világot 

előállíthatunk általa. A genuin realizmus számára sem jelent problémát minden lehetséges világ 

elfogadása. D. Lewis elméletében ugyanis minden lehetséges világ létezik, ám elemei között nem 

áll fenn világokon átívelő azonosság, hanem csupán hasonmás-reláció és ezért nem kell számot 

adnia a lényegi tulajdonságokról sem. Az ersatzrealizmus esetén több megoldás is kínálkozik, ezek 

közül P. Mackie lehetséges világok közötti távolságokkal operáló elméletét emelem ki, kiegészítve 

D. Kaplan világok közötti öröklődési láncokra vonatkozó elképzeléseivel. 
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A nők késői gyermekvállalási attitűdjei, a gyermekek közötti nagy korkülönbség esetén 

 

A dolgozatomban a késői gyermekvállalást befolyásoló tényezőket, attitűdöket szeretném bemutatni 

abban a speciális esetben, ha nagy korkülönbség van egy családod belül az első és az utolsó 

gyermek között. Ennek a témának a vizsgálata, bár meglehetősen nagy merítésű téma azért érdekes, 

mert annak ellenére, hogy egy napjainkban igazán elterjedt jelenségről van szó kevés szakmai írás 

és kutatás készült a témában. A dolgozatatom a magyarországi helyzet feltárását, bemutatását kísérli 

meg. Interjús módszer segítségével kíván képet adni a helyzetről. Az interjúk elemzése során 

körvonalazódó helyzetet elemzem, azaz, hogy a gyermekvállalást befolyásoló tényezőket nagy 

korkülönbség esetén milyen dimenziók körül csoportosulnak legfőképpen. És ezek a csoportok 

mennyiben hasonlóak vagy eltérőek a kis korkülönbséggel gyermeket vállaló családok attitűdjeihez.  
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Attitűdvizsgálat az on-line közösségi terekben 

 

Az online közösségi hálók felépítésének, szerepének, és a mindennapi életre gyakorolt hatásának 

vizsgálata a társadalomtudomány fontos és elkerülhetetlen feladata. Dolgozatomban az online 

közösségi élet mindennapi életre gyakorolt hatásának percepcióját vizsgálom, azt a hipotézist 

felállítva, hogy az attitűdöket az online egyenlőtlenségek egyik dimenziójaként is lehet tekinteni. 

Zeynep Tufekci veti fel annak a lehetőségét, hogy az online egyenlőtlenségek rendszerében a 

hozzáférés és a hozzáértés dimenzióin túl az online szociabilitás iránti attitűdökre a digitális 

szakadék harmadik szintjeként tekintsünk (Tufekci, 2012). Tufekci egy skála két végpontján a 

„kiberaszocialitást” és a „hiperszocialitást” vázolja fel, utóbbit az online közösségi 

kapcsolatfenntartás szélsőséges felértékeléseként, előbbit az attól való távolságtartásként definiálja. 

Kutatásomban a harmadlagos digitális szakadéknak tekinthető attitűdöket vizsgáltam mélyinterjús 

kvalitatív kutatással, és online kérdőíveket használó kvantitatív kutatással 14-34 éves magyar 

fiatalok között. A mélyinterjúk elemzésének célja, hogy felvillantsa az aszociális és a hiperszociális 

narratíva bizonyos elemeit, és az internethez való attitűd és az online közösségi terekben való 

aktivitás között találjon összefüggéseket. 

A mélyinterjús kvalitatív kutatás előtt összeállított szempontsor alapján két olyan alannyal készült 

interjú, akik szociodemográfiai jellemzők alapján egyeznek, internetet naponta többször használják 

és az internet társadalomra való hatásáról szélsőségesen pozitívan vagy negatívan vélekednek. Az 

elemzés során vizsgáltam az interjúalanyok kapcsolati hálóját, a kapcsolattartási módjaikat, az 

internet életükben betöltött szerepét, és az online közösségekről való vélekedésüket. 

A pozitív és negatív ideáltipikus narratívát egy szélesebb körben végzett (449 elemszámú) online 

kérdőív válaszaival kerültek összevetésre. 

A kutatás az online közösségi terekben való aktivitás, és az internethez kapcsolódó attitűd pozitív 

vagy negatív léte között mind a mélyinterjúk, mind pedig az online kérdőívek alapján mutatott meg 

összefüggéseket. A mélyinterjúk elemzéséből kiemelt jellegzetességek alapján felállított narratívák 

és az online kérdőívek összevetése alapján kiderült, hogy harmadlagos digitális szakadéknak 

nevezett attitűdök szerepe valóban hatással van az online közösségi aktivitásra az általam vizsgált 

mintán. 
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Karl Rahner és Hans Urs von Balthasar kibékítésének lehetőségei a teológiai antropológia 

játékterében 

 

Karl Rahner és Hans Urs von Balthasar a XX. század két teológusa. Bár mindketten katolikus 

papok voltak, gondolkodásuk számos helyen eltér egymástól, amit beszédeikben, írásaikban 

többször megerősítettek. Így nem volna nehéz ütköztetni egymással őket. Ebben az előadásban 

mégis inkább a találkozási pontokra szeretnék rámutatni. Olyan színteret kerestem, ahol az általam 

nagyra becsült két „mester” kezet foghat egymással. Teszem ezt azzal a szándékkal, hogy választ 

kapjunk arra a kérdésre, amely sokunkat foglalkoztat: „Ki vagyok én?” Az ember titkait fürkésző 

Rahner, transzcendentális (alulról kiinduló) teológiájában a kanti filozófia bontakozik ki, azt a 

kinyilatkoztatás fényében használja. Német teológusunk az emberi szellem dinamizmusát úgy írja 

le, amely mindig túllendül önmagán, amely végső soron a Végtelenre van irányulva. Rahner tehát 

abban látja az emberi személy méltóságát, nagyságát, hogy egyedül az ember képes kapcsolatba 

lépni a Teremtővel, csakis mi vagyunk képesek meghallani Isten üzenetét, megismerni Őt. 

Balthasar felülről kiinduló teológiája Krisztusra tekintve magyarázza az embert. Theodramatik 

(Isteni dráma) című művében színházi eszköztár segítségével mutatja be Isten és az ember 

kapcsolatát. Isten üdvcselekvése az emberen úgy, hogy maga az Isten emberré lesz, vagyis a 

Rendező a színpadra lép azért, hogy átélve emberlétünket, küldetését beteljesítve, mi is beteljesítsük 

azt a küldetést, amelyet a teremtés könyvében olvashatunk: Isten képére és hasonlatosságára válni. 

Az Isten emberré lett, hogy az ember istenivé lehessen. Bár egészen más megvilágításban, de 

mindkét teológus arról az emberről beszél, aki az ember- Krisztushoz hasonlóan képes felemelkedni 

az Istenhez, képes meghallani transzcendenciája által Isten üzenetét. Az ember Isten nélkül 

megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan titok, ezért a teológia feladata az Isten titkán túl az ember 

titkának a keresése. 
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Kint vagy bent? Az Egyesült Királyság és az Európai Unió 

 

Az Egyesült Királyság sokáig az integrációs törekvéseket akadályozó országként volt jelen 

Európában, David Cameron koalíciós kormánya pedig, a kilépést fontolgatva, visszatért a 

hagyományos brit Európa-politikához. Dolgozatomban megvizsgálom a kapcsolat legfőbb 

problémás pontjait, melyek egyúttal a szigetország elszigeteltségének okai lehetnek: a 

konzervativizmus, majd az ebben megjelenő euroszkepticizmus, a nagyhatalmi tudat, a transzatlanti 

viszony elsőbbsége, illetve a szuverenitás- és identitástudat. Bemutatom az Európától való 

elszigetelődés lépéseit, melynek jelei már a koalíciós kormány kampányában megjelentek, melyben 

David Cameron új Európa-politikát hirdetett, amit a későbbiekben az Európai Uniós törvényen és a 

népszavazás gondolatának felvázolásával valósított meg. Az Európai Uniós kompetenciák 

felülvizsgálati programja és David Cameron 2013. január 23-ai beszéde is fontos lépések a 

távozáshoz előkészített úton. Kérdéses azonban, hogy a kilépés lenne a legjobb alternatíva a 

szigetország számára – a norvég, svájci, török alternatívát és a teljes kilépés lehetőségét 

megvizsgálva azok is rendelkezik ugyan pozitívumokkal, az Egyesült Királyságra alkalmazva 

azonban egységesen hátrányos következményekkel járnának. Az Egyesült Királyság számára 

határozottan elérkezett a pillanat, hogy eldöntse: (újra) aktív szerepet játszik az Európai Unió 

életében, és fenntartás nélkül elfogadja a tagsággal járó előnyöket és az esetleges hátrányokat is, 

vagy távozik a nemzetközi szervezetből, és részleges tagként vagy a kapcsolatot teljesen 

megszakítva folytatja tovább. 
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Válságkormányzás és válságkommunikáció: a Bokros csomag(olás) 

 

A dolgozat a Horn-kormány gazdasági válságkezelésének első két hónapját elemzi egy, a 

szakirodalom segítségével felállított szempontrendszer alapján. A dolgozat tartalmi része két fő 

részre osztható. A rövidebb, elméleti rész betekintést enged a téma szakirodalmába, meghatározza a 

vizsgálat szempontjait. A hosszabb, elemző rész a konkrét esetre alkalmazza a korábban bemutatott 

elméletet, amihez az időszakban nagy példányszámban megjelent napilapokat és hetilapokat, 

valamint utólag napvilágot látott elemzéseket és beszámolókat használ. A dolgozat a Horn-kormány 

gyors és drasztikus népszerűségvesztésének okait keresi és elemzi, végül tételesen felsorolja és 

kifejti a kormányzat által elkövetett kommunikációs és egyéb jellegű hibákat. 
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Terror a nyílt vizeken? A Sea Shepherd Conservation Society tevékenysége 

 

Dolgozatom a Sea Shepherd Conservation Society nevű kormányközi szervezet tevékenységét 

vizsgálja. Ez a szervezet erőszakos módon lép fel az óceáni biodiverzitás megvédésének érdekében 

(pl.: bálnavadászhajók elsüllyesztése), és aktivistái rendszeresen összeütközésbe kerülnek több 

ország halászaival. Megítélésük ambivalens, sok ország támogatja őket, a velük összeütközésbe 

kerülők viszont rendszerint terroristának titulálják őket. A dolgozatom fő kérdésfelvetése az, hogy 

hogyan is csinálhatja a Sea Shepherd azt, amit csinál; hogyan rendelkezik a nemzetközi jog és a 

különböző egyezmények olyan esetben, ha kvázi magánszemélyek akarják érvényesíteni a jogot? 

Lehetséges-e, hogy a nemzetközi jog felhatalmazza őket a cselekvésre, ha senki más nem akarja 

vagy tudja érvényesíteni a jogot?  Ebből következően szintén tartalmazza azt a régi, macchiavellista 

kérdésfelvetést, miszerint szentesíti-e a jó cél az eszközt? A kérdések megválaszolásához széleskörű 

kutatásra volt szükség. A dolgozat első fejezetében bizonyos alapfogalmak tisztázása történik meg, 

ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a jogi elemzés érthető legyen. Vizsgálat alá kerülnek olyan 

fogalmak, mint például a terrorizmus és az ökoterrorizmus, felfedve ezek definiálatlanságát és 

tartalmuk képlékenységét. Ezután részletesebb bemutatásra kerül maga a szervezet, néhány híresebb 

akciójuk, a vezetése, felépítése, valamint főbb célkitűzéseik is. A felépítés és a toborzás jobb 

megértéséhez egy interjú is rendelkezésre áll, amit a Sea Shepherd magyarországi képviselőjével 

készítettem, külön ennek a kutatásnak a megírásához. A dolgozat ezután folytatódik a jogi 

elemzéssel, minden olyan forrást bemutatva, amikre az egymással viszálykodó felek is hivatkoznak, 

ezen felül olyan jogtudósok és más elemzők munkáját is, akik szintén erről a helyzetről írtak. 

Természetesen a dolgozat nem zárulhat le valamilyen megragadható normatív állásfoglalás nélkül, 

ami lehetőség szerint túlmutat a jogi megfontolásokon is. Erre azért is szükség van, mert a 

nemzetközi jog érvényesülése nem megoldott problémakör, így függetlenül attól, hogy a jog mit 

állít, vagy mit nem állít ebben a kérdésben, erkölcsi és elvi szempontból külön is vizsgálni lehet a 

Sea Shepherd cselekedeteit. A dolgozat tehát nem mulasztja el megtenni ezt a fontos lépést, és ezen 

felül vázlatosan kitér egy olyan, lehetséges megoldásra is, ami bár idealisztikusan viszonyul a 

környezetvédelemhez, átláthatóbb helyzetet hozna létre ezen a fontos területen. 
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Canterbury Anzelm Istenember fogalmának dogmatörténeti és metafizikai értelmezése 

 

Sok vitát követően fogalmazták meg teológusok 451-ben a kalkedoni hitvallást. Céljuk az 

ISTENEMBER, Krisztus kettős természetéről való paradox tanítás problémáinak megoldása volt. 

Ez alapjaiban meghatározza napjainkban is a Krisztusról szóló teológiai szakirodalmat. Nehéz volna 

azonban azt állítani, hogy a kalkedoni hitvallás egységesíti is, noha eredendően az ortodox és a 

katolikus keresztyénség egysége valósult meg elfogadásakor. Canterbury Anzelm kimerítő munkát 

írt ebben a teológiai témában, egy nehéz korban (1054 után), nyilván nem előzmények és nem hatás 

nélkül (Anzelm teológiai gondolatai későbbi szerzőknél is ismétlődnek, ennek a jelenségnek 

hátterében a módszer vagy a gondolkodás hasonlósága, vagy a közös forrás felhasználása 

lehetséges). Azonban, ha Paul Tillich Rendszeres Teológiájának kapcsolódó részét olvassuk, 

korunk teológiai tükörképét ismerhetjük fel. Jól ír erről a költő, Ady Endre: „Minden egész 

eltörött…”. Fel kell tennünk a kérdést: honnan ered ez? Miért van törés? Mi gátol meg bennünket 

abban, hogy újra eleven legyen velük a kapcsolatunk? Kutatásom módszere lényegében az, hogy a 

teológusok munkáit, mint modelleket vizsgálom, és a metafizika és teológiatörténet lehetőségeit 

felhasználva igyekszem válaszokat találni ezekre a kérdésekre. Ebben a munkában fontossá vált az 

anzelmi ISTENEMBER fogalom és Paul Tillich krisztológiájának megismerése. 
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Gyermekotthonban élő és családban nevelkedő fiatalok munkavállalással kapcsolatos 

jövőképének összehasonlítása 

 

Gyermekotthonban élő és családban nevelkedő fiatalok munkavállalással kapcsolatos jövőképének 

összehasonlítása 

A dolgozatom célja az volt, hogy feltérképezzem a gyermekotthonban élő, valamint családban 

nevelkedő fiatalok munkavállalással kapcsolatos elképzeléseit. A kutatás során nagy hangsúlyt 

fektettem az eltérő szociális környezetből fakadó különböző hatásokra, a család, a pedagógusok, a 

kortársak és a média szerepének vizsgálatára. Ezen tényezők feltehetőleg befolyásolják a 

pályaválasztásra vonatkozó terveket. A témaválasztást indokolta, hogy hazánkban a rendszerváltás 

óta kiemelt társadalmi-gazdasági probléma a munkanélküliség, amely az idősebb korosztálynál is 

nagyobb arányban érinti a fiatalokat. A hosszabb ideig tartó munkanélküliség nemcsak anyagi 

nehézségeket okoz, a mentális egészségre, a szociális készségekre is kihat. Társadalmi 

hierarchiában elfoglalt helyünket is meghatározza hol és milyen pozícióban dolgozunk, így az 

önértékelés szempontjából is jelentős kérdéskör. A problémát továbbmélyíti az iskolai lemorzsolás, 

az alacsony iskolai végzettséggel járó kihívások, melynek jelentőségét az Európai Unió is 

felismerte. Az elmúlt évek kormányzati programjai, ezen belül is a közmunkaprogramok, a 

diplomásokat támogató intézkedések, a foglalkoztatottság növelését célozták meg, ezzel 

párhuzamosan azonban a külföldi munkavállalók száma is növekvő tendenciát mutat. A kutatás 

során az ezzel kapcsolatos attitűdöt is igyekeztem felmérni, továbbá azt, hogy a felnőtté válás előtt 

álló fiatalok a képzettség mellett, milyen egyéb kompetenciáknak tulajdonítanak jelentőséget. 

Kulcsszavak: gyermekotthonban és családban élő fiatalok, továbbtanulási és munkavállalási 

motivációk 
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A kínai-japán konfliktus ma - A Szenkaku/Diaoyu-szigetek feletti területi vita elemzése 

 

A Kína és Japán közötti területi vita a Szenkaku/Diaoyu-szigetek felett már a hetvenes évek eleje 

óta komoly kérdés. Bár a múltban is voltak incidensek a felek között, a szigetek nagy részének 

Japán általi 2012-es megvásárlása óta kialakult konfliktushelyzet az egyik legkomolyabb a területi 

vita történetében. Kína az utóbbi években jelentősen megerősödött, ami miatt ma már képes 

helytállni Japánnal szemben mind diplomáciailag, mind katonailag, emiatt pedig nagy 

bizonytalanságok és aggodalmak merülnek fel a konfliktus kimenetelével kapcsolatban. 

Dolgozatomban e helyzetet fogom elemezni a neorealizmus elméleti keretrendszerét alkalmazva 

(ezen belül az elköteleződésekre fókuszálva), hogy megértsük, melyek azok a tényezők, amik 

akadályozzák a diplomáciai folyamatok előrehaladását, és amik növelik a feszültséget a két ország 

között. Hipotézisem, hogy az egyeztetésekben bekövetkezett patthelyzet és a növekvő feszültségek 

Japán és Kína között az elköteleződésekben és az információs ellátottságban fellelhető 

bizonytalanságoknak és a kompromisszumkészség hiányára vezethető vissza. 
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Koszovó és a Nemzetközi Szervezetek: Se vele se nélküle? 

 

Állomok keletkeznek, összeolvadnak, megszűnnek létezni. Különösen igaz e mondat a Balkán 

régióra, hiszen a 90-es évek háborúi következtében több új állam jött létre, ám Koszovó hiába 

rendelkezik 88%-os albán lakossággal, a mai napig nem sikerült teljes mértékben jogilag 

érvényesítenie önállósodási törekvéseit. Bicskei lakosként, az ország egyik legnagyobb 

menekülttábora mellett lakva, általános iskolás koromban több, az 1999-es koszovói háború elől 

menekülő diákkal járhattam egy osztályba. Koszovói társaim elültették bennem az érdeklődés 

magvait a térség helyzetével kapcsolatban, és hiszem, hogy lesz valaha békés egymás mellett élés a 

volt Jugoszlávia egész területén. 

Koszovó önállósodási törekvése gyakorlati jelentőséggel bír manapság, mivel a terület feltétlen 

elismerése precedensként szolgálhatna a világ más területein homogén többséggel bíró, önálló 

állammal nem rendelkező népcsoportok számára. 

Dolgozatom első felében bemutatom a főbb történelmi eseményeket, amelyek a jelenlegi helyzet 

kialakulásához vezettek. Kutatási tevékenységem során választ szeretnék kapni arra, hogy milyen a 

nemzetközi szervezetek megítélése Koszovóban, és ezek milyen hatással vannak a társadalmi és 

gazdasági életre. Fontosnak tartom kiemelni az észak-koszovói szerb enklávé jelentőségét az ott élő 

lakosok Pristinát elutasító magatartása miatt. Végül, a koszovói gazdaság életképességét 

megvizsgálva kívánom megtudni azt, hogy a nemzetközi szervezetek jelenlétének esetleges 

megszűnése esetén fenntartható lenne-e Koszovó, mint önálló állam. Véleményem szerint Koszovó, 

jelenlegi állapotában még nem kész a békefenntartó és igazgatási segítséget nyújtó erők 

munkájának saját erőből való helyettesítésére, illetve az északi, legfőképpen mitrovicai régió 

integrálása messzemenően nem fejeződött be. A térségben magas a munkanélküliség, a népesség 

túlságosan rá van utalva a nyugat-európai diaszpóra hazautalásaiból származó jövedelemforrásra. 

Készítettem egy angol nyelvű internetes kérdőívet hipotéziseim bizonyításának elősegítéseképpen, 

amelyet koszovói lakosokkal, illetve nemzetközi szervezetek alkalmazottaival töltettem ki. Az űrlap 

célja, hogy feltérképezze a Koszovóban élők hozzáállását a nemzetközi szervezetek 

tevékenységéhez, képet adjon környezetük infrastrukturális állapotáról és jövőképükről. 
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A magyarországi magyarok és az erdélyi magyarok identitásáról és egymásról alkotott 

vélemyényéről 

 

2013 őszén és 2014 tavaszán erdélyi cserediákok egy hónapot töltöttek a jászberényi főiskolán, 

jobban megismerhettem őket, és különböző érdekes példákat hoztak a mindennapjaikkal 

kapcsolatban. Ekkor döntöttem el, hogy velük kapcsolatban szeretnék kutatásokat végezni. A 

kutatásom Magyarországon, és Erdélyben valósult meg. Szeretném kiemelni, hogy Erdélyben a 

magyarok tömbben élnek, így a kapott eredmények nem minden határon túli magyart jellemeznek. 

A dolgozatom egy párhuzamos kutatásra épül, melyben egyszerre mutatom be a magyarországi és 

az erdélyi magyarok véleményét. A kutatásomhoz két kérdőívet készítettem, az egyik a 

magyarországi magyarok, a másik az erdélyi magyarok megkérdezésére szolgált. A két kérdőívben 

megegyező témájú és hasonló kérdéseket tettem fel mind a két csoportnak. A kérdőíveket 

Magyarországon 8 városban és 12 helyszínen töltötték ki, még Erdélyben 5 városban és 11 

helyszínen. A kutatásomban vizsgáltam az erdélyi kitöltők nemzetiségét, melynek során kiderült, 

hogy a kérdőívemet kitöltők 83%-a magyar identitású, és csak 14%-ra jellemző a magyar- román 

kettős identitás. Továbbá megtudtam azt is, hogy a kitöltők nagy többségének szülei, és házastársa 

is magyar. A nyelvhasználattal kapcsolatban 99%-ban azt a választ kaptam, hogy a kitöltőim 

magyar anyanyelvűnek tartják magukat. Megtudtam azt is, hogy a kérdőívemet kitöltők 85%-a 

beszél románul is, és többségük (67%) úgy érzi, hogy kötelezték a román nyelv megtanulására, nem 

saját döntése volt. A kutatásomban kitértem a kormány 2010. évi döntésére, miszerint a határon túli 

magyarok megkaphatják a magyar állampolgárságot. Az általam vett mintából már 66% élt a 

kormány döntésével, és már magyar állampolgár, és 32% szeretne magyar állampolgár lenni. A 

kérdőívem végén megjelenik még a „bozgor” kifejezés. Kitöltőimtől azt kérdeztem, hogy ki ismeri 

ezt a kifejezést. A kifejezés mivel Romániából ered, természetesen az erdélyi magyarok többsége, 

84%-a ismeri ezt a kifejezést, de nagy meglepetésemre több Magyarországon élő magyar is ismeri. 

Végezetül mindkét csoportot arra kértem, hogy két- három tulajdonsággal jellemezze a másik 

csoportot. A munkám során 5 hipotézist állítottam fel, amelyekből hármat alá tudok támasztani és 

kettőt meg tudok cáfolni kutatásom eredményeivel. 
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Új csillagok a (Gutenberg) galaxisban 

 

Az elektronikus olvasás, mint alternatíva, vitathatatlanul jelen van korunkban. Ezt mutatja az a tény 

is, hogy a különböző IT-eszközöket forgalmazó cégek rendre fejlesztenek olyan készülékeket, 

melyeknek a szóban forgó cselekvés jelenti fő funkcióját. Ezen „fáradozások” azonban mit sem 

érnek, ha a technológiai nóvumok fogyasztók nélkül maradnak. Az Y generáció tagjai megfelelnek 

az alapvető kritériumoknak. Hiszen esetükben egy olyan nemzedékről van szó, amelynek 

szocializációja már az informatikai vívmányok ködében zajlott. E tény hatása pedig az IT-

eszközökhöz fűződő viszonyukban ölt testet, életük számos területén. 

Ám valami oknál fogva az elektronikus könyvolvasás nem nyerte el tetszésüket, így számukra az 

elsődleges olvasási formát továbbra is a papíralapú kiadványok jelentik. Ennek okainak 

felderítéséhez kutatómunkám során egyéni és fókuszcsoportos interjúk készítését ítéltem 

szükségesnek, dolgozatomban pedig azon lehetséges okok szerepelnek, amelyek választ adhatnak 

az egyébként fogyasztásra fogékony réteg viselkedésére. 

Így az „Új csillagok a (Gutenberg) galaxisban” c. tanulmányban felderítem az Y generáció 

tevékenységét, tudását és érzelmeit az e-könyvvel összefüggésben. Így jóllehet, az olvasásban 

korunk egy olyan tevékenységére lelhetünk, amelybe való bejutás az információs technológiák 

számára rendkívül nehéz feladatnak bizonyul.  
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A flash mob jelensége. A villámcsődületek vizsgálata modern kommunikációs technológia és a 

csoportjelenségek tükrében 

 

A TDK dolgozatom témája a flash mob. Ezt a viszonylag új jelenséget számtalan aspektusból meg 

lehet közelíteni. Én először tisztázom a fogalmát, majd megpróbálom leképezni a viszonyát a 

közönséggel, a városokkal, a médiával és a kultúrával. Ezek - reményeim szerint - kijelölik a 

villámcsődület értelmezési keretét (például művészet, pozitív értelemben vett provokáció). Ezután 

Pr szakirányosként arra keresem a választ, hogy tekinthető-e a villámcsődület a gerillamarketing 

eszközének. A következő fejezetben konkrét flash mobokat fogok csoportosítani a saját 

szempontrendszerem szerint. Ebbe beletartozik többek között az időpont, a helyszín, a résztvevők 

száma, és a célok szerinti osztályozás. A továbbiakban megvizsgálom, milyen kapcsolat van a 

modern információs-kommunikációs eszközök és a flash mob között. Ebben a részben szó lesz 

többek arról, hogy a flash mob miért tekinthető hiber térnek, hogyan találkozik benne a fizikai és a 

virtuális világ. Az utolsó elméleti fejezetben szociálpszichológiai szempontból közelítem meg a 

villámcsődületek alapját jelentő csoportokat. Ezután áttérek a saját kutatásomra, amelyben 

kérdőíveket töltettem ki flash mobban résztvevőkkel; olyanokkal, akik még nem vettek részt, de van 

véleményük róla; illetve egy olyan emberrel, aki már szervezett villámcsődületet. 
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A trianoni békediktátummal kapcsolat állásfoglalások és Magyarország területi revíziós 

lehetőségei a Kádár-korszaktól napjainkig 

 

1920. június 4. Csupán egyetlen nap a világtörténelemben, viszont egy ősi, dicsőséges nemzet 

pusztulásának a napja is egyben. A trianoni békediktátum milliók sorsát határozta meg, családokat 

választott szét, életeket döntött romba. A kollaboráns Kádár-kormány bukását követően az 1990-es 

években lehetőség lett volna a területi revízió megvalósítására, azonban Antall József és Horn 

Gyula súlyosan elhibázott külpolitikájának köszönhetően Magyarország elszalasztotta ezt a 

lehetőséget. Sokan, tudatlanságból úgy vélik, a trianoni illetve a rendszerváltáskor megkötött 

alapszerződések megváltoztathatatlanok és örökérvényűek. Azért választottam ezt a témát, hogy 

bebizonyítsam ezen elképzelések téveszme mivoltát. A trianoni békediktátum és az 1990-es 

években megkötött alapszerződések sem nem örökérvényűek, sem nem megváltoztathatatlanok. A 

nemzetközi jog által kínált lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. Ezen munkámban részletesen 

ismertetem a Magyarország számára nyitva álló revíziós lehetőségeket, mind a békés, mind a 

háborús eszközök tekintetében. Megismertetem az olvasót azon a magyar kormányok és 

miniszterelnökök által elkövetett súlyos hibákról, amelyek végső soron meghiúsították azt, hogy 

Magyarország más országokhoz hasonlóan a területi újrafelosztás lehetőségével éljen. Továbbá 

bemutatásra kerülnek a mai politikai pártok területi revízióval kapcsolatos állásfoglalásai. A 

„trianoni traumát” egészen addig nem fogja kiheverni az ország, amíg a területi revízió meg nem 

valósul, ennek pedig előfeltétele az Európai Unióból és a NATO-ból történő kilépés. A múltban 

elkövetett súlyos külpolitikai hibákból le kell vonni a szükséges következtetéseket, hogy a jövőben 

többet ne fordulhassanak elő. Mondanivalómat Deák Ferenc szavai tükrözik a legjobban: „A feldúlt 

országnak ereje ismét összeállhat, s idő és körülmények kedvezésével megtörheti az ellenség 

hatalmát, de a tespedésben kialudt nemzeti erőt semmi hatalom többé vissza nem hozza.” Deák 

Ferencnek ezek a jóval korábban elhangzott szavai mintha egyenesen a trianoni nemzedékhez 

szóltak volna. 
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"A vágyak tükörképe" - A Karády-mítosz 

 

Karády Katalin 1939 és 1944 között Magyarországon a kor ünnepelt színész-énekesnője volt. 

Megjelenésével, előadásmódjával, személyiségével mind a női, mind a férfi publikum figyelmét 

kivívta magának, s addig soha nem látott lelkesedéssel viseltetett iránta a kritika és a közönség 

egyaránt. Dolgozatomban elsőként a Karády-mítosz történelmi és társadalmi kontextusát vizsgálom 

az 1979-es újrafelfedezésének a fordulatából kiindulva. Majd reprezentáció- és sztárelméletek 

segítségével próbálom felfejteni életútjának mélyebb jelentésrétegeit. Ezt követően néhány 

kulturális és mediális jelenséget elemezve mutatom be a létező kultusz megvalósulási formáit, majd 

a Karády-jelenséget mint imázselemet. A dolgozatomban a Karádyról szóló diskurzus 

alakulástörténetét kívánom bemutatni, melynek hátterében kirajzolódhatnak a XX. századi magyar 

történelem második felének az emlékezetpolitikai tendenciái is. Ezekben a megjelenési formákban 

tetten érve a Karády-mítosz darabjait talán teljesebb képet kaphatunk mai jelentéséről, szerepéről, 

identitásképző erejéről, s arról, hogyan válhat újra és újra a „vágyak tükörképévé.” 
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A soft power szerepe a NATO-ban, egy… 

 

A NATO az euroatlanti integráció egyik szimbóluma, melynek létrejötte az 1949-es Washingtoni 

Szerződéshez köthető. A Szervezet elsődleges célja az volt, hogy a külső fenyegetéssel (Varsói 

Szerződés) szemben védelmet nyújtson tagjainak, illetve garantálja számukra a békét és a 

biztonságot. A NATO-t azonban folyamatos átalakulás, megújulás jellemzi. Az idők során 

feladatrendszere kibővült, működési mechanizmusai felgyorsultak. A fejlődési pályáját megfigyelve 

detektálható, hogy a katonai és a politikai dimenzió közti erőegyensúly az utóbbi javára mozdul el, 

hisz a katonai műveleteket mindinkább felváltják  a nem fegyveres műveletek. Ezek a tendenciák a 

Szövetség feladatrendszerének új aspektusait jelölik, indikálva, hogy a hagyományos hard power 

(katonai erő) elemek mellett egyre dominánsabb szerepet kapnak a soft power (puha erő) 

komponensei is. 

 

Mindazonáltal, a fent leírt folyamat evolutívnak tekinthető abból a szempontból, hogy a soft power 

nem önmagában érvényesül a Szövetség működésében, hanem a 21. század kihívásaira való 

hatékony reagálás, illetve a költségek racionalizálása érdekében a hard powerrel összekapcsolódva, 

smart powerré (okos erő) fejlődve van jelen.  

 

Jelen dolgozat célja, hogy megvizsgálja a soft power megjelenési formáit és transzformációját a 

NATO-ban, mint olyan szervezetben, melyet a hard power megtestesítőjeként szokás emlegetni. A 

kutatás három fő területen vizsgálja a soft power hatásait. Ezek a public diplomacy (nyilvános 

diplomácia), a humanitárius műveletek, valamint a tudomány és technológia. Feltételezésem szerint, 

a Szövetség megújult arculatát, céljait, értékeit kizárólag ezen "puha erő" által képes hatékonyan 

közvetíteni, tudatosan használva  a média által biztosított új platformokat. A NATO történeti 

fejlődésének és stratégiai koncepcióinak folyamatos megújulása is azt jelzi, hogy a Szervezet 

transzformációja új irányt vett. Ez pedig nem más, mint a tömegek számára elérhető, hiteles, nyitott, 

demokratikus szervezet képének kialakítása és elfogadtatása a nemzetközi porondon.  
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Új típusú újságírás az online sajtóban 

 

A média átalakulásával foglalkozó nemzetközi és hazai kutatások csaknem két évtizede próbálják 

feltárni, hogy az internetes sajtó elterjedése milyen változásokat eredményez az újságírásban. Úgy 

tűnik, ezek a változások annak ellenére sem állnak meg, hogy az online sajtó a mindennapjaink 

részévé vált, és ma is folyamatosan új utak nyílnak meg az internetes újságírás előtt. 

Dolgozatomban a 444.hu által a magyar online újságírásban meghonosított, általam új típusú 

újságírásnak nevezett irányzattal foglalkozom. Hipotézisem szerint az új típusú újságírás olyan 

formai és tartalmi specifikumokkal rendelkezik, amelyek az újságírói attitűd és önmeghatározás 

megváltozásával kiegészülve a magyar online médiatér újszerű szereplőjévé teszik az oldalt. 

Az újságírás új típusú megközelítésének pontos definiálása és kontextualizálása érdekében először 

kitérek az internetes média formálódásának legfontosabb állomásaira, valamint a blogokra és a 

szeriőz híroldalakra vonatkozó kutatási eredményekre, majd a forráshasználat, a stílus, az 

interaktivitás, a politikus-interjúk, a grafikai megjelenés, valamint a közösségi média dimenzióin 

keresztül végzem el a 444.hu konkrét tartalmi és formai elemzését. 

Dolgozatomban amellett érvelek, hogy a feltárt jelenségek összességében egy személyes hangú 

híroldal képét rajzolják ki, amely a blogoktól kölcsönzött személyes jegyekkel felruházva végzi a 

hírszolgáltatást, ezzel pedig egy eddig ismeretlen újságírástípust tesz az online sajtó bevett részévé.  
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Olyan mintha. A vizuális metafora a társadalmi célú reklámban 

 

Napjaink reklámkultúrájában megfigyelhető jelenség egyfajta kreativitás verseny. Minél jobban 

megragadja az emberek figyelmét valamilyen rendhagyó módon, annál sikeresebb. Különösen 

érzékeny terület a társadalmi célú kommunikáció, ahol a középpontban olyan ügy áll, amely 

mindannyiunk érdeke és ijesztő, meghökkentő módon a szemünk elé tárja azokat a problémákat, 

amelyek jelenlegi világunkban tombolnak. Ez a meghökkentő, ijesztő mód az a tendencia, amely 

felkeltette érdeklődésem. Dolgozatomban a reklámképeken megjelenő retorikai alakzatok 

elemzésének egyik módszerét mutatom be, társadalmi célú hirdetésekre specifikálva. A vizuális 

kommunikáció, vizuális retorika irányától indulva vezetem végig az elméleti keretet a képi metafora 

vizsgálatához. A reklám definíciójától indulva jutok a társadalmi célú kommunikációhoz, azon 

belül pedig a társadalmi célú hirdetés fogalmához, majd társadalmi célú reklámképeken bemutatom 

Barbara J. Phillips és Edward F. McQuarrie vizuális alakzat tipológiájának gyakorlati működését. 

Végeredményben összegzem, hogyan operálnak a társadalmi célú hirdetések a vizuális metaforával, 

milyen különbségek ragadhatók meg a kereskedelmi reklámok metafora használatával. Az elemzés 

nem kereskedelmi reklámképeken történt, amely azért fontos, mert nem a terméket állították 

középpontba, hanem valamilyen problémát, amely nehezen azonosítható, vagy hasonlítható bármely 

más problémával, mivel nem versenyeztetjük a céltartományt, ahogy az a kereskedelmi reklám 

esetében történik. A profitorientált és a nonprofit szférából választva a United Colors of Benetton 

sokk-reklámként elhíresült kampányképeinek strukturális elemzéséhez használtam tipológiájukat, 

valamint a World Wild Fund for Nature (WWF) design- és reklámblogok által népszerűnek és 

elgondolkodtatónak minősített kampányképeinek egy részén elemeztem a természetvédelem 

szolgálatába állított, a tipológia által kínált strukturális képi lehetőségeket. További kutatási, 

vizsgálati irányokat javasoltam szorgalmazva a befogadói oldal bevonását és egy integrált 

strukturális, funkcionális rendszertan létrehozását a reklámképek elemzéséhez. 
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Az Equinet szervezetébe tartozó egyenlőségi testületek modelljei Európában 

 

A dolgozat célja az egyenlőségi testületek különböző modelljeinek bemutatása európai intézmények 

elemzésének segítségével. A pályamunka felépítésekor külön hangsúlyt fektettem az 

egyenlőségvédelmének, amelyen belül ismertetésre kerül az egyenlőségi testületek általános 

bemutatása, az Equinet szervezete, valamint a nemzeti emberi jogi intézmények viszonya az 

egyenlőségi testületekhez. Ez utóbbi azért fontos, hiszen léteznek úgynevezett integrált testületek, 

amelyek egyenlőségi testület és nemzeti emberi jogi intézmény szerepét is betöltik. Dolgozat fő 

részét képezi az általam alkotott négy modell bemutatása: a promóciós típusú egyenlőségi testület, a 

promóciós típusú integrált testület, a bírósági típusú egyenlőségi testület, valamint a bírósági típusú 

integrált testület. A fő modelleken belül két intézményt ismertetek, amely közül az egyik 

ombudsman típusú a másik pedig testület, hiszen ezáltal megállapíthatóvá válik, lehet-e jelentős 

különbséget megállapítani e két típusú intézmény tevékenysége között. Az egyes testületeket 

azonos szempontok alapján vizsgálom a dolgozatban, jelesül a kialakulást, felépítést, hatásköröket 

és a fontosabb statisztikai adatokat. A dolgozat összegzésében megállapításra kerülnek a kutatás 

alatt tapasztaltak, valamint saját véleményem az egyenlőségi testületek hatékonyságával, valamint 

az egyenlőséggel kapcsolatban. 
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A Szent Erzsébet-kultusz Magyarországon és Portugáliában 

 

Kutatásom a magyar és a portugál Szent Erzsébet alakjával foglalkozik, behatóan vizsgálja Árpád-

házi Szent Erzsébet és különös tekintettel Portugáliai Szent Erzsébet (Izabel) életét és azt a 

történelmi kontextust, melyben éltek. 

Emellett bemutatja a mindkét szenthez szorosan kapcsolódó rózsacsodát, annak előzményeit és azt 

is, hogyan jelenik meg a két szent legendáriumában ez a középkorban oly népszerű motívum. 

Dolgozatom továbbá betekintést nyújt a két szent között húzódó kapcsolatba, hogy miként követte 

Árpád-házi Erzsébet életmód-mintáját rokona, Portugáliai Izabel, és hogy milyen közvetítő 

elemeken keresztül jutott el a magyar szent kultusza az Ibériai-félszigetre. A rendelkezésemre álló 

források alapján ezt a dinasztikus, és a ferences lelkiségen nyugvó szellemi és kulturális köteléket 

igyekeztem a lehető legteljesebben feltárni. 

Eddigi eredményeimet a magyar és a portugál szakirodalomra, illetve Portugáliai Erzsébet első 

életrajzának 20. századi eleji kiadására alapoztam. A kutatást jelenleg is folytatom a Szegedi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Irodalomtudományi Doktori Iskolájában. 
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A közép-európai regionális együttműködés motorja: a Visegrád Csoport 

 

A 2008-as gazdasági és pénzügyi válság hatására az Európai Unióban felvetődött a fiskális uniónak, 

illetve az eurózóna tagállamok megerősített együttműködésének lehetősége, amely az uniós 

tagságuk devalválódását a monetáris unióhoz való csatlakozással elkerülni igyekvő, eurózónán 

kívüli közép-európai államok számára a regionális együttműködés új perspektíváját veti fel. Noha 

Szlovákia már bevezette a közös valutát, a Visegrád Csoport többi államának a kérdésben való 

egyeztetése és állásfoglalása nem csupán a döntéssel járó komparatív előnyöket növelheti, de 

nagymértékben befolyásolhatja a kooperáció jövőjét. Számolva az együttműködést hátráltató 

tényezőkkel (pl.: a régióban jellemző nemzeti-etnikai konfliktusok, egymással szembeni 

bizalmatlanság, gazdasági fejlettségbeli különbségek a régió államai között, az egyes nemzeti 

kormányok eltérő ideológiai hovatartozása, stb.) a célom, hogy bizonyítsam a Visegrád Csoportban 

rejlő potenciált. Dolgozatomban elsőként a Közép-Európa fogalom történeti változásait tekintem át, 

ezt követően rátérek a visegrádi együttműködés fejlődésére, végül a V4 különböző szakpolitikai, 

illetve általános politikai kérdésekben, konfliktusok során való együttműködését elemzem. 
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A prostitúció jogi szabályozása és társadalmi megítélése 

 

Kutatásom témája a prostituáltak jogi helyzete és társadalmi megítélése Magyarországon. A 

prostitúció alapvető sajátosságai szerintem a világon mindenhol egyenlők, bár kialakulnak eltérő 

szokások, és természetesen szabályozások, a különböző országok államai eltérő módon állnak a 

kérdéshez. Úgy gondolom Magyarország csak átformálta a XIX. századi, illetve a szocializmus 

idején létrehozott törvényeket, de a kérdéssel a valóságban nem foglalkozik a törvényhozás, 

megpróbálja inkább elrejteni. Olvasva a világ talán két legellentétesebb és leghíresebb modelljét a 

Svéd és Holland modellt, elgondolkoztam azon, hogy miért is ne mérhetném fel a magyar emberek 

igényeit a prostitúcióval kapcsolatban, és miért is ne fejezhetném be kutatásomat egy a prostitúció 

szabályozását megoldani kívánó „törvényjavaslattal”. Kutatásom nagy része a prostitúció jogi 

szabályozásának kérdéskörével foglalkozik, és egyfajta törvénygyűjteményként, 

törvényelemezésként szolgál a prostitúcióval kapcsolatos eddig létrehozott magyar törvényi 

szabályozások kapcsán. A jogi feldolgozására deduktív, analitikus módszert alkalmazok, mint a jogi 

rendelkezések összehasonlító elemzése, értelmező leírása különböző szakirodalmak elemzésével és 

feldolgozásával. Kérdőíves kutatásom felvet társadalmi kérdésköröket is, amelyek a 

szabályozásához és társadalmi előítéletekhez szorosan kapcsolódnak. Főbb következtetésként 

említeném és dolgozatomban részletezném a társadalmi előítéletekkel; igénybevétellel; 

büntethetőséggel; szabályozási átalakítással kapcsolatos kutatásai eredmények fontosságát. Úgy 

gondolom, kutatásom eredményeit a szociológia, szociális munka és a jogi törvényhozás 

megfelelőképpen tudja hasznosítani a különböző kutatási szakterületek elméleti színterein. 
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Mentődolgozók egészségmagatartásának rizikó és protektív tényezői, különös tekintettel a 

mentődolgozók rekreálódására 

 

Célkitűzés: Vizsgálatom célja felmérni a mentődolgozók egészségmagatartásának tényezőit, a 

rekreáció fogalmával és céljaival kapcsolatos ismereteit, illetve szabadidős tevékenységeit. Fel 

szeretném hívni a figyelmet az egészséges életmód és a minőségi szabadidő-eltöltés fontosságára, 

mivel a jó közérzet és a megfelelő munkaképesség alapját képezik, mely a prehospitális ellátásban 

dolgozók számára kiemelten fontos. Vizsgálati anyag és módszer: Kutatásom keresztmetszeti, 

kvantitatív, melyet az Országos Mentőszolgálat Zala megyei és Baranya megyei mentőállomásain 

2013. november 1. és 2014. február 28. között végeztem. A kutatásom célcsoportját a kivonuló 

szolgálatot teljesítő, aktív munkaviszonnyal rendelkező mentődolgozók alkották. Egyedi 

szerkesztésű kérdőívem kitöltése önkéntes és anonim (N=108). Eredményeimet Microsoft Excel 

2007 és IBM SPSS Statistics Version 20 statisztikai szoftver segítségével dolgoztam fel. Az adatok 

feldolgozásakor leíró statisztikai vizsgálatot, illetve az összefüggések vizsgálatához kétmintás T-

próbát, Chi-négyzet próbát és Fisher’s Exact tesztet alkalmaztam (p<0,05). Eredmények: A 

mentődolgozók egészségmagatartásának rizikótényezőit vizsgálva a következő eredmény született: 

a mintában szereplők megközelítőleg harmada (36,1%) dohányzik rendszeresen és kevesebb, mint 

negyede (22,2%) fogyaszt rendszeresen alkoholt. Szignifikáns összefüggést találtam a különböző 

korosztályba tartozó mentődolgozók és a másodállás vállalásának aránya között (p=0,016). 

Következtetés: Az általam vizsgált mentődolgozók egészségmagatartása a megelőző vizsgálatokhoz 

képest jobb eredményeket mutatott a káros szenvedélyek mértékében. A minta kétharmada vallotta, 

hogy végez valamilyen testmozgást, ám nem kellő intenzitással és rendszerességgel. Ajánlott a 

kérdőíves vizsgálatot reprezentatív mintán megismételni, s felhívni a figyelmet az egészségvédelem 

fontosságára, speciális egészségfejlesztési és csapatépítő programokat szervezni, valamint sportolási 

lehetőséget biztosítani számukra. Kulcsszavak: egészségmagatartás, rekreáció, rizikótényezők, 

munkaképesség, szabadidő eltöltés 
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Az Iszlám Állam fenyegetése, a sajtó tükrében 

 

Az esszémben be kívántam mutatni az „Iszlám Államot”, mint globális veszélyforrást különös 

tekintettel annak társadalmi konzekvenciáira. Kitértem az elmúlt évek téves politikai 

beavatkozásaira, ami a közel-keleti országok belügyeit illeti. Majd összefoglaltam a jelenkori 

technológiai fejlettség általi, eddig kiaknázatlan lehetőségeket amik a toborzást, a manipulációt és a 

globális közvélemény félelemben tartását illetik, végül pedig definiáltam, hogy ezen brutális 

folyamatok milyen jövőbeni következményekkel járnak majd a globális társadalmakra, mindvégig 

kiemelve a konfliktus humán oldalát. 

Az “Iszlám Állam” egy olyan terrorista csoportot takar, amely államalapítási ambíciói nem 

ismernek határokat. Az”Iszlám Állam” megalapításával, a világ muzulmánjainak feladata 

kalifájukat követve támogatást biztosítani ezen új hatalom fenntartásáért. Az iszlám kalifátus célja 

egy új világrend megalapítása. Amiért szerintük áldozatokat kell és érdemes hozni, 

gyilkosságokkal, kivégzésekkel vagy háborúzással. Célom volt párhuzamba állítani az utópisztikus 

muszlim ideákat, és a brutális realitás jelenkori érvényesülését. 

Választ kerestem a radikális iszlám csoportok hatalmának növekedésére. Majd ebből következően 

elemzés alá vontam az általuk kezdeményezett etnikai és vallási tisztogatásokat. Itt kitérek az eme 

káoszból fakadó csatlakozók létszámának folyamatos növekedésére, amely mint egy vákuum 

beszívja az „Iszlám Állam” áldozatait, annak soraiba. Mindeközben összefoglaltam a nyugati 

koalíció kialakulásának körülményeit annak pozitív és negatív eredményeit. 

Sok a konfliktus során felmerült ellentmondás, bármely résztvevő részéről. A neokonzervatív IS a 

legmodernebb hollywoodi praktikákat alkalmazza, hogy nyugatiakat toborozzon, amíg a Nyugat 

háborúval kíván békét teremteni. Azonban fontos az integráció növelése, az oktatási folyamatok 

megindítása a régióban, és annak optimalizálása a Nyugaton. 
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Fogyatékká akkor válik, ha……………. 

 

Önmaga elfogadtatásáért minden embernek tennie kell. Látássérültként naponta megtapasztalom, 

hogy ez egy fogyatékossággal élő személy esetében még több erőfeszítést, nagyobb kitartást 

igényel. 

Dolgozatommal igyekszem feltárni azokat a jogi intézkedéseket, civil szervezetek, vagy épp az 

érintettek odaadó munkája által elért eredményeket, melyek formálják a társadalom szemléletét, 

"bontogatják" a fogyatékos létből fakadóan e csoport köré épített falakat. A mindennapi élet főbb 

területeit - munka, oktatás, média - megvizsgálva igyekszem reális képet festeni ezeknek az 

embereknek a helyzetéről, a róluk alkotott kép, az esélyegyenlőség lehetőségének alakulásáról. 

Bizonyítani szeretném: a testi, érzékszervi, netán pszichés sérülés önmagában nem teszi 

"másodrendűvé" az adott személyeket. Hátránnyá akkor válik, ha a többségi társadalom elzárkózik 

tőlük, s nem teremti meg számukra annak lehetőségét, hogy speciális segédeszközökkel, segítő-

támogató szolgáltatások igénybevételével előttük is megnyíljon a teljes értékű élet élésének 

lehetősége. 
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Szabadság és természet viszonya a harmadik antinómiában 

 

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a Tiszta ész kritikájának harmadik 

antinómiája alapján milyen álláspontot tulajdoníthatunk Kantnak szabadság és természet okságának 

viszonyát illetően; s amellett érvelek, hogy Kantot nem tekinthetjük megszorítások vagy 

elméletének eltorzítása nélkül kompatibilistának vagy inkompatibilistának. Ezt elsősorban a 

következő három érvvel támasztom alá. 1) A kategorizálás nehézségét Kant elméletének a két 

klasszikus lehetőségen túlmutató ambíciója okozza, vagyis már célkitűzésében olyan kettősség 

található (nevezetesen, hogy inkompatibilista fogalmak kompatibilitásának kimutatására törekszik), 

mely ellehetetleníti az elmélet egyértelmű besorolását. 2) Ez a kettősség megoldására is jellemző, 

hiszen az egy inkompatibilista és egy kompatibilista lépésből áll. Előbbi szabadság és természet éles 

elválasztása (a transzcendentális distinkció), utóbbi a két okság kibékítése az empirikus és 

intelligibilis karakter fogalmainak segítségével. A megoldás kettősségét tovább erősíti, hogy 

értelmezésem szerint a két karakter viszonyát a transzcendentális distinkció természete határozza 

meg, eszerint ugyanis a kompatibilista törekvés inkompatibilista alapvetésen alapszik. 3) Ráadásul a 

transzcendentális szabadság pusztán negatív fogalma nem teszi lehetővé, hogy a teoretikus ész 

egyértelműen tisztázhassa szabadság és természet okságának viszonyát. Érvelésem menete pedig a 

következő: miután röviden ismertetem a Kritika antinómiáinak eredetét (az illúziót, mely szerint 

felmerülnek), természetét (oldalainak egyenrangúságát), rátérek a harmadik antinómia sajátos 

problémafelvetésének és érveléseinek tárgyalására, s kiemelem, hogy ezek alapján mi Kant célja az 

antinómiával. Majd ismertetem Kant megoldását, melynek említett kettősségének a kimutatására 

helyezem a hangsúlyt. Kant elméletének bemutatása után rátérek a kategorizálás nehézségére. Az 

inkompatibilista értelmezések legfőbb hiányossága, hogy nem képesek kellően megmagyarázni 

szabadság és determinizmus kibékítését, míg a kompatibilista megközelítések a determinizmussal 

csak a szabadságnak egy nem kanti értelemben vett, korlátozottabb fogalmát tudják összhangba 

hozni. Végezetül pedig röviden összegzem dolgozatom eredményeit, s arra a konklúzióra jutok, 

hogy Kant – Wood szavaival – „kompatibilizmus és inkompatibilizmus kompatibilitását” igyekszik 

kimutatni. 
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Az Európai Unió államtani jellege (Államszövetség vagy szövetségi állam) 

 

Napjaink egyik legvitatottabb és legtöbbet foglalkoztatott entitása az Európai Unió. Számos híradás, 

politikai vita, elemzés lát napvilágot nap, mint nap az Unióról, mégis nagyon sokan nem tudják, 

hogyan kezeljék ezt a nemzetközi szervezetet. Egy erős államszövetség? Egy gyenge szövetségi 

állam? Még az uniós szakértők között is parázs vitákat képes eredményezni ez a kérdés, én mégis 

megpróbáltam egy elmélet alapján elhelyezni az Európai Uniót egy föderáció- konföderáció skálán. 

Dolgozatom alapjául Roman Herzog 1971-ben megjelent elméletét vettem alapul, mert eddigi 

kutatásaim alatt nem találkoztam az elmélet XXI. századi vizsgálatával. A tézis bemutatását 

megelőzően azonban ismertettem néhány más fontosabb és egyedibb elképzelést az unió államtani 

jellegéről. Az elmélet részletes ismertetését követően az abban található négy aspektust vettem 

górcső alá. Elsőként az államkapcsolatok feladatkörét vizsgáltam, majd az államkapcsolat területi és 

személyi hatáskörét. Utóbbin belül fejtettem ki részletesebben egyéni kutatásomat az európai 

identitásról és annak eredményéről, illetve az állampolgárok közösségi politikai részvételéről. A 

harmadik egységet képezte az akaratképzés az államkapcsolaton belül. Itt tárgyaltam a Közösség fő 

és kiegészítő szerveit és azok munkáit, illetve az azokban működő döntéshozatalt. Végül a 

közvetlen főhatalom problémájára is kitértem, minél több oldalról megközelítve a kérdést. Az 

elméleten kívül a jövő kérdéseit, feladatait is summáztam a változások esetleges 

prognosztizálhatósága érdekében. Végül levontam a következtetést az elmélet és a leírtak alapján, 

amely alapján egyértelmű, hogy az EU napjainkban még sokkal inkább egy államszövetség. A 

dolgozat fő konklúziója számomra, hogy az Európai Unió egy rengeteg szinten, bürokratikusan 

működő, nehezen megfogható politikai intézmény. 
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Országos pártok - helyi önkormányzatok 

 

Tanulmányomban a magyarországi parlamenti pártok helyi önkormányzatokban való 

megjelenésével foglalkozom. Az 1994 és 2010 közötti öt helyi választás eredményeinek áttekintése 

alapján arra a kérdésre keresem a választ, hogy mely tényezők és azok milyen mértékben 

befolyásolják a pártok helyi szintű megjelenését, hol és milyen arányban találhatóak meg e politikai 

szerveződések. Megvizsgálom van-e összefüggés a pártokba vetett bizalom és az egyes években 

tapasztalt önkormányzati pártarányok között, továbbá a települések társadalmi-gazdasági fejlettsége 

között. 

A kvantitatív kutatást kiegészítve polgármesterekkel és helyi önkormányzati képviselőkkel 

készítettem interjúkat, mely során arra voltam kíváncsi, hogy ezek a szereplők miként vélekednek a 

pártok önkormányzati jelenlétéről, mennyiben tekinthető áldásnak vagy átoknak e politikai 

szervezetek megjelenése a képviselő-testületekben. Fő kérdésem: Valóban szükség van helyi 

szinten is az országos pártokra vagy a helyi politikában nincs helyük? 
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A kollektív tudás érvényesülése a közösség-orientált weboldalakon 

 

Kutatásomban két közösség-orientált weboldalon vizsgáltam meg a kollektív-tudás vagy 

intelligencia érvényesülését. Összesen 70-70 kérdést és a rájuk érkezett válaszokat 

tartalomelemeztem a külföldi ’Reddit Explain Like Im Five’ (ELI5) subbredditjén és a magyar 

vonatkozású ’gyakorikérdések.hu/tudományok’ kategóriájában. 

Hipotéziseim a következők voltak (H1) minél nagyobb a közösség, illetve (H2) minél strukturáltabb 

egy közösség-orientált weboldal szerkezete, annál inkább érvényesül benne a kollektív intelligencia. 

Hipotéziseimet a következőkkel támasztottam alá. (H1) Minél nagyobb volt a weboldal közössége, 

annál inkább tudott benne érvényesülni a kollektív intelligenciához szükséges négy feltétel; a 

sokszínűség, a függetlenség, a decentralizáció és a döntések összegzése. A közösség nagysága azért 

fontos, mert csak hatalmas, sokszínű és egymástól független ember tömegek döntéseinek átlagában 

képesek a hibák, amiket az egyének elkövetnek a teljes minta esetében kiegyenlítődni. A kollektív 

intelligencia negyedik feltétele; a vélemények összesítése a válaszok és a válaszadók osztályzása 

során teljesül. Utóbbi – a felkínált osztályzási típus- a weboldalak struktúrájához tartozik. A két 

vizsgált mintából a nagyobb és multikulturális közösséggel rendelkező ELI5 egyértelműen jobban 

teljesített a válaszok relevanciáját illetően; összesen 113%-kal (!!!) több releváns választ generált a 

kevesebb felhasználóval rendelkező gyakorikérdések.hu/tudományok aloldalnál. Azaz (H1) a 

nagyobb közösségben érvényesült jobban a kollektív intelligencia. 

A két vizsgált weboldal strukturális sajátosságaihoz hozzátartozik, hogy a reddit ELI5 subbreddit-je 

szigorú szabályzattal rendelkezik, nem csak a tagokra, hanem a tartalomra vonatkozóan is. Ezzel 

szemben a gyakorikérdések.hu szabályzata pusztán jogi korlátozásokat tartalmaz, a kérdésekre és a 

válaszokra nézve nincsenek megkötései. Így a válaszok 16,9%-a is teljesen irreleváns a témában. A 

két oldal eltérően kezeli a felhasználói anonimitás kérdését is; míg az ELI5 setében a regisztráció 

szabadon választható felhasználói névhez kötött, addig a gyakorikérdések.hu megengedi, hogy 

tagjai névtelen maradjanak. Utóbbi és a kiforrott moderátori rendszer hiánya okozza a 

gyakorikérdések.hu-n a trollok felszaporodását. Végül a magyar weboldal egyik legnagyobb 

strukturális hiányossága, hogy a felhasználók nem élnek a válaszok osztályzásának lehetőségével. 
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A Szomszédok című sorozat és az online média 

 

A Szomszédok című sorozatot 1987-től 1999-ig sugározta a Magyar Televízió. A különös 

körülmények között megszültetett „teleregény” hosszú éveken át az kor közszolgálati 

televíziózásának egyik legikonikusabb termékének számított. A sorozat az MTV két korszakváltását 

is sikeresen vészelte át, éppen ezért a maga korában is a múltidézés, a nosztalgia, a visszanézés 

egyik eszközének számított. A 2000-2010-es évek társadalmi, politikai és kommunikációs 

változásai több mint tíz évvel a Szomszédok lezárulta után új feladattal ruházták fel az eredetileg 

iránymutatónak, a köznapi emberek apró-cseprő ügyinek tematizálójának szánt sorozatot. 

A magyarországi televíziózás sorsa különösen alakult. A televízió, mint tömegcikk elterjedésének 

idején az államot és a médiát már egyetlen párt irányította, így az új médium hazánkban sajátos 

körülmények között fejlődött. A Kádár-rendszer médiaszabályozásában a televíziónak kiemelt 

szerep jutott. A hőskor szerkesztői, műsorkészítői kötelességüknek érezték, hogy „értéket” 

közvetítsenek. E az érték kor médiapolitikájának sajátosságai miatt egy meglehetősen zárt 

közösség, egy szűk értelmiségi kör ízlésválasztásai volt. 

A Szomszédok ennek a sokak által a televíziózás aranykorának tartott időszaknak a kései terméke, 

amelynek készítésekor lehetségesnek tűnt, hogy a televízió saját választott küldetésével együtt 

finom változtatások árán túlélje a rendszerváltozást és a következő évek értékteremtője, 

meghatározója legyen. A sorozat végül túlélte a televíziózás ’90-es években jelentkező 

identitásválságát, de elbukja a harcot a kereskedelmi televíziók nézőcsalogató adásaival szemben. 

Az internet sokszínű, jóval töredékesebb médiatere hamar felfedezi magának a Szomszédokat, és 

főként a videómegosztó oldalak terjedésével – elindul a Szomszédok kultusz és a Szomszédok 

körüli nosztalgia. 

A Szomszédok azonban az internetes térben nem csupán a nosztalgiázás eszköze is lesz, hanem új 

életre is kel. Mémek, vírus szerűen terjedő képi poénok veszik szárnyukra a sorozatot, és végül 

olyan világot hoznak létre a szereplőkből, amely akár azok számára is érthető, akik nem ismerik az 

eredeti Szomszédokat. 

Dolgozatomban azt vizsgálom, milyen jellegzetességek alakították a sorozat sorsát úgy, hogy 15 

évvel a lezárulta után új életre tudott kelni a web2.0 világában. 
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Az atomhalál árnyékában. Hiroshimától Vietnamig 

 

Dolgozatom témájául a hidegháború azon időszakát választottam, amely a világtörténelem 

alakulását jelentősen befolyásolta, időszakos egyensúlyt teremtve a nagyhatalmi erőviszonyok 

rendezésében. 

Az Amerikai Egyesült Államok és Szovjetunió között, a világháború befejezése pillanatában már 

érzékelhető feszültség állt fenn, pedig egy oldalon harcoltak a tengelyhatalmak ellen. Az 

elkövetkező pár évben - a hitleri Németország legyőzése után - a világ egyensúlyának 

megrendülését újra stabilizálta e két nagyhatalom, és olyan követelésekkel lépett fel, amelyek az 

egész világra nagy hatással lehettek volna. Miután a szovjet Vörös Hadsereg „felszabadította” 

Kelet- és Közép Európát, átmenetileg lehetőség látszott arra, hogy független államok jöhessenek 

létre a háború pusztítása után, de ez nem következett be. A szovjet vezetés nem tartotta 

„megfelelőnek”, hogy a frissen felszabadított államokban felügyelet híján, a volt diktatórikus 

rendszer maradványai, újra egy totalitárius államot hozzanak létre. Ezért felügyelet, majd az 

Európában tartózkodó Vörös Hadsereg alakulatainak segítségével megszállás alá vonta ezeket az 

országokat. 

A kelet-közép-európai országok megszállásán kívül további feszültséget generált a nukleáris 

hadviselés lehetőségének folyamatos napirenden tartása. Az Egyesült Államok saját atomfegyver 

programjának folyamatos fejlődése, valamint az, hogy végrehajtotta a világtörténelem első két 

atomcsapását, a hatalmi viszonyokban és a világ rendjében drasztikus változásokat eredményezett, 

és nyilvánvaló volt, hogy nem fog válaszlépés nélkül maradni. A szovjet vezetés ezt fenyegetésnek, 

provokációnak találta, és hogy a hatalmi egyensúly újra stabilizálva legyen - nem utolsósorban a 

válaszcsapás képességének megteremtésére - saját atomprogramját felgyorsította, és rövid időn 

belül saját arzenált hozott létre. Így kezdetét vette a „hidegháború”, ami alatt közvetlen összecsapás 

nem zajlott a kétpólusú világ vezető államai között, ellenben számos „forró pont” alakult ki, 

amelyekben viszont mindkét vezető nagyhatalom érzékeltette jelenlétét. 
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Ellentétek Arisztotelész Physicájának mozdulatlan mozgatójában 

 

„Az ellentétpár másik tagjáról viszont – mivel egyoldalúan a romboló hatására figyelnek – 

többnyire olyan elképzelés alakul ki, hogy semmiféleképp nem létezik. Márpedig, ha van valami 

isteni és jó és kívánatos, akkor szerintünk egyrészt létezik az ellentéte is (…).” Az arisztotelészi 

Physica I. 9-ben található az idézett szövegrész. Azzal, hogy fölemelte a negatívumot (sőt 

egyenrangúvá tette pozitív felével) újraírta a természetről addig alkotott tanokat. Dolgozatomban 

megpróbálom fölvázolni, hogyan lehetséges „beiktatni” ezt a negatív felet az arisztotelészi fizika 

Hold fölötti világába, konkrétan az első mozgóra és a mozdulatlan mozgatóra fókuszálva. A 

tanulmány jelentősebb forrásai: a Physica VIII. 7-10. és a Metaphysica IX. Ha a hiányt 

beiktathatnánk a mozgató szférájába, akkor az ellentétpárok - a végtelen-véges, a keletkezés-

pusztulás vagy a meglét-hiány - egyenrangúságot kapnának a Hold fölött. De meglehet, hogy a jó-

rossz is. Ezzel az egyenrangúsággal magyarázható lenne a mozdulatlan mozgató és az első mozgó 

közti viszony, hogy a mozgató kiterjedés nélkül hogyan képes elsődleges és irányító szerepet 

betölteni a természetben. Az is meglehet, hogy az eddigi értelmezésekkel szemben írhatunk egy 

másik teológiai képet a mozgatóra. 
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Színház a társadalomban - társadalom a színházban. A társadalom és színház kölcsönhatása a 

hazai Hamlet-előadások tükrében 

 

A klasszikus színművek modernkori rendezése megosztja a mai magyar társadalmat. A kulturális 

örökségként számon tartott művek aktualizálása gyakran társadalmi csoportok közti konfliktus 

tárgyává válik. Felmerül a kérdés, hogy minden esetben elfogadható a rendezői szabadság? 

Egy adott színmű mindig egy bizonyos társadalmi korban keletkezik. A rendezés azonban a szerző 

és a rendező értelmezését ábrázolja, amelyet egyéni világképük határoz meg. Maria Shevtsova 

meghatározása alapján a színház társadalmi jelenség. Ebből kiindulva a színházi előadás olyan 

társadalmi termék, amelyet környezete meghatároz. 

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a társadalomnak miért igénye a klasszikus művek 

folytonos színrevitele és hol húzódnak - ha egyáltalán vannak - aktualizálásának határai? 

Vizsgálatom alapjául egy minden társadalomban klasszikusként ismert művet, William Shakespeare 

Hamletjét választottam, melynek az összes 2013-2014 között Magyarországon megrendezett 

változatát elemeztem. Az előadásokat két vonatkozásban, az aktualizálás és a szöveghűség 

szempontjából vizsgáltam. Az elemzésen túl, személyesen elvégzett, vagy médiában megjelent 

interjúk alapján összevetettem a rendezés elméleti szándékait és gyakorlati megvalósulását. 

Kutatásom során az előadás-elemzés, interjúkészítés és szakmai irodalom másodelemzésének 

módszereit alkalmaztam. 

Ezek alapján arra a megállapításra jutottam, hogy az aktualizálás jegyében megrendezett klasszikus 

színművek keltette társadalmi felháborodást nem a rendezés minősége, hanem a társadalomban 

jelenlévő ellentmondások reprezentálása váltotta ki. A modernitás elve olyan rendezői 

koncepcióban válik társadalmilag minden körben elfogadhatóvá, amely a mű eredeti szándékával 

összhangban, annak művészeti értékeinek szem előtt tartásával, de mindenek előtt a kulturális és 

társadalmi elvárásokhoz igazodva valósul meg. 
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Az ellopott gyermekkor. A Jehova Tanúi vallási mozgalomgyermekekre és ifjúságra gyakorolt 

hatása 

 

A gyermekvédelem szempontjából nehezen elérhető csoportnak számító szekták és marginális 

csoportok kutatása különösen időszerű, amióta egyes szekták egyházi címet kapva az egyházi 

törvény védelmét élvezik. Dolgozatomban a Jehova Tanúi Egyház kötelékein belül nevelkedett 

gyermekek küzdelmeit járom körbe, olyan kérdésekre keresve válaszokat, hogy a vallás mely 

aspektusai lehetnek a fejlődő gyermekek kárára és milyen módon. Milyen veszélyek leselkednek a 

gyermekekre egy ilyen közösségben? Egyáltalán milyen jellemvonásokról azonosítható be egy 

szektás közösség, és milyen körülmények között érvényesülhet a destruktív hatás? Milyen hatással 

van mindez a családi életre, ezen keresztül a társadalomra? 

A dolgozat első felében egy szekunder kutatás keretében áttekintem a fellelhető magyar és külföldi 

szakirodalmat, és a csoport saját kiadású belső irodalmát is, röviden összefoglalva a vallásos 

mozgalom magyarországi történet, megvizsgálva a tanításaik emberi személyiségre gyakorolt 

hatásait. A témában primer kutatást is folytattam a fiatalok egy olyan csoportjával készített interjú 

formájában, akiknek szülei az ő gyermekkorukban a szekta befolyása alatt voltak. A felmérés, bár 

nem reprezentatív, bepillantást enged egy nehezen elérhető és szóra bírható csoport tagjainak 

problémáiba, és iskoláskori élményeibe. Kutatásomban a tények feltárására törekedtem, megemlítve 

a vizsgált csoport pozitív oldalait, de nem elhallgatva azokat a valós veszélyeket sem, melyek – 

megítélésem szerint – szükséges lenne a gyermekvédelem látókörébe kerülniük. 

A vallási mozgalom családokra gyakorolt romboló hatására utal a csoportos interjú egyik sokkoló 

eredménye, mely szerint a vizsgálatban résztvevő egyének esetében a családjaik 57,1 %-a 

szankcionálta felnőtt gyermekeik döntését, mely a családi hagyományoktól eltérő vallásos 

nézőpontban nyilvánult meg. A hét résztvevő közül négy személynek mind a vallásos csoport, mind 

a családjaik részéről közösségmegvonást kellett elszenvedniük. 

A kutatás eredményei hozzájárulhatnak a tanárok, iskolai szociális munkások, családgondozók 

munkájához azáltal, hogy jobban átérezzék a szektákban szocializálódott gyerekek és fiatalok 

helyzetét, így szükség esetén megfelelő támogatást nyújthassanak. Végezetül, eredményeimet 

összefoglalva megoldási javaslatokkal állok elő. 
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Az Európai Unió és az euroszkepticizmus 

 

 

Az euroszkepticizmus korunk Európai Uniójának talán egyik legaktuálisabb, igen sokat elemzett, s 

igen sok összefüggésben felmerülő témája. Dolgozatom első egységében tisztázzuk azokat az 

alapelveket és alapfogalmakat, amelyek az euroszkepticizmus megértéséhez elengedhetetlenek. Az 

alapfogalmak tisztázásával ugyanakkor arra is törekszünk, hogy átfogó képet alkossunk arról a 

közös európai (politikai és polgári) „ideológiáról”, identitásról, amely felé egyre erőteljesebb 

euroszkeptikus bírálatok irányulnak. 

Tanulmányom második részében az Eurobarométer és az Eurostat adatai alapján kvantitatív 

elemzést végezünk a témában, amely egy újabb perspektívát nyit meg a nem pártpolitikai, nyilvános 

politizálás szintjén megfogalmazódott euroszkepticizmusról. A folyamatában, komparatívan 

kielemzett eurobarométerek adatai segítségével az euroszkepticizmus jelenségét a maga 

dinamikájában, folyamatban tudjuk megismerni, így nem csupán pillanatnyi, „statikus” 

helyzetelemzésekből tudunk levonni nagy valószínűség szerint időlegesen érvényes konklúziókat, 

hanem a jelenség fejlődéstörténete alapján talán időállóbb tanulságokat is. 

Munkám harmadik részében az euroszkepticizmus, egy sokkal elméletibb, definiálhatóbb 

megnyilvánulásával foglalkozom. Itt a pártpolitikai szinten megnyilvánuló euroszkepticizmust 

próbálom górcső alá venni pártprogramok, és a nyilvános politizálás manifesztációi elemzése által. 

Jelen fejezetben már egy sokkal inkább kvalitatív irányba mutató kutatást végzek, mely majd segít a 

jelenség definiálásában. Mindezek mellett, ezt a sokszínű és merőben szerteágazó jelenség 

manifesztációit, megpróbálom nem az elv intenzitása, hanem az érvek, szakirányultsága mentén 

kategorizálni, így talán jobban megérteni az "euro-kritikák" hátterét, lényegét. 
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A fantázia szerepe a mesterséges intelligencia kutatásban 

 

Dolgozatomban a fantázia, az intelligencia és a tudat kapcsolatának vizsgálatára teszek kísérletet. 

Pentti Haikonen a Reflections of Cosciousness című tanulmányában javasolta a tükör-tesztet, mint 

alternatívát a Turing tesztre. A tükörkép felismerése egy pszichológiai kísérlet, amit gyakran 

használnak az öntudat kimutatására mind gyermekeken mind állatokon végzett megfigyelések 

során. Ezek alapján, ha egy gép képes felismerni önmagát a tükörben, akkor tudattal rendelkező 

entitásnak számít. A tükörkép felismerése egy bonyolult feladat, ami az érzékelésen kívül komplex 

gondolkodást is igényel. Azt kísérlem megvizsgálni, hogy ebben a complex folyamatban milyen 

szerepet játszik a fantázia. 
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Max Planck és a tudományos realizmus 

 

Leendő mérnökként arra a kérdésre keresem a választ, hogy a sok tudományfilozófiai elmélet közül 

melyik az, amelyik a legjobban írja le a tudományt. Dolgozatomban a tudományos realizmus 

témakörét járom körül. Először azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy mit is nevezhetünk tudásnak, 

majd meg kívánom mutatni, hogy az egyén számára a tudás megszerzése a tudomány által a 

legbiztosabb. Ezt követően ismertetem és összehasonlítom a tudományos realizmussal kapcsolatos 

álláspontotokat. Bemutatom az elméletekre és az entitásokra vonatkozó realizmust, az 

instrumentalizmust és a konstruktív empirizmust, mint lehetséges utakat, melyek alapján 

eldönthetjük a jó tudományos elmélet kritériumait. Az álláspontom az, hogy egy tudományos 

elmélet episztemikus előnyei csakis a tudományos realizmus szemüvegén keresztül válnak teljessé. 

A tudományos realizmus episztemikus előnyeit egy esettanulmány segítségével támasztom alá. Max 

Planck munkássága megmutatja számunkra az elméletekre vonatkozó tudományos realizmus 

álláspontjának létjogosultságát. Max Planck a hatáskvantum felfedezésével megalapozta a 

kvantummechanikát, amely a XX. század egyik legnagyobb és legsikeresebb szellemi alkotásának 

bizonyult. Mint minden nagy tudományos felfedezés, a hatáskvantum karrierje sem volt 

zökkenőmentes: megszületésekor pusztán egy illesztési paraméter volt. Később azonban, pontosan 

Planck ez irányú fáradozásai eredményeképpen, ez a paraméter új természeti állandóvá vált, amely 

megjelenik az elméleti modelljeinkben, ha azok atomi szinten lezajló kvantum jelenségeket írnak le. 
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Önsegítő csoportok szerepe a gluténérzékenyek életminőségére 

 

A diagnosztikai eszközök fejlődésének köszönhetően a gluténérzékenységgel diagnosztizált betegek 

száma évről-évre nő, ezzel új feladat hárul az egészségügyre. A betegség egyetlen eddig ismert 

gyógymódja az élethosszig tartó diéta, amely a betegek életében komoly stressz forrást jelent, 

szorongást okoz és ez életminőségük romlásához vezet. A krónikus betegséggel való megküzdési 

stratégiák kialakításában az orvos és dietetikus tanácsai mellett fontos szerepet kapnak az önsegítő 

betegcsoportok. Ennek bizonyítására kvalitatív keresztmetszeti vizsgálatot végeztem, 112 

lisztérzékeny beteget kérdeztem meg 2014. március 1.- 2014.július 1. között. A kérdőív saját 

szerkesztésű részből (szocio-demográfiai adatok, a betegséggel kapcsolatos adatok, tudásszint 

felmérésére vonatkozó kérdések) és standard kérdőívekből áll („Betegségteher Index”; 

„Reménytelenség skála” és „Állapot szorongás kérdőív”). A betegek Budapest, Baja, Szeged, 

Miskolc, Debrecen, Pécs és Zalaegerszeg városok illetve a környező falvak, községek lakói. Az 

adatok elemzésére matematikai statisztikát (átlag, maximum, minimum, összeg) és kétmintás T-

próbát használtam Microsoft Office Excel 2007 szoftver segítségével és a p<0,05 értéknél 

határoztam meg a szignifikancia szintet. A vizsgálat eredményei igazolták, hogy azok krónikus 

betegek, akik csatlakoznak egy önsegítő betegcsoporthoz hamarabb túljutnak a kezdeti nehézségek 

által okozott lelki válságon, életük kiszámíthatóvá válik, megküzdési képességük nő, bizakodóan 

tekintenek a jövőbe. A csoport tagjai támogatják egymást és az újonnan csatlakozókat. Akik nem 

tagjai egyetlen szerveződésnek sem, azok negatívan tekintenek a jövőbe, aggódnak, reménytelenek, 

jellemző rájuk a non compliance magatartás, a kockázatkereső viselkedés. A frissen diagnosztizált 

krónikus betegeknek szükségük van lelki gondozásra a diagnosztizálást követő időszakban, ez 

megakadályozza az életminőségük romlását, a reménytelenség érzésének kialakulását. 

Bebizonyosodott, hogy az önsegítő betegcsoportok fontos szerepet vállalnak át az egészségügytől, 

betegfelvilágosító és támogató tevékenységet végeznek. Szükség lenne a szervezetek munkájának 

megbecsülésére, fontosságuk elismerésére a magyar társadalom részéről, valamint, állami 

segítségnyújtásra működésükhöz. 
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Az epilepsziás betegek kezelése és gondozása a mortalitás csökkentésének, valamint az 

életminőség növelésének érdekében 

 

Kulcsszó: epilepszia, életminőség, mortalitás 

Bevezetés 

Kutatásomat epilepsziás betegek körében végeztem azzal a céllal, hogy bemutassam a 

betegségükből adódó életmódbeli, egészségi állapotbeli és lelki változásokat. Azt tapasztaltam, 

hogy az epilepsziával élők az átlagnál rosszabb helyzetben vannak az életük minden területén. 

Ahhoz, hogy megoldást találjunk, meg kell ismernünk a betegek problémáit. A célom olyan adatok 

gyűjtése, ami segít felderíteni a problémák okait. 

Vizsgálati anyag és módszer  

Az adatgyűjtést kérdőívvel végeztem el 2013-ban. Ennek elkészítése során felhasználtam a QOLIE-

31 nevű standardizált kérdőívet, melyet saját kérdésekkel egészítettem ki. A végleges kérdéssort 

interneten tettem közzé. A mintába kerülhetett minden nagykorú, epilepsziás beteg. A hiányosan 

kitöltött kérdőívek kizárásra kerültek. Az adatelemzés során a Microsoft Office Excel 2007 12.0 

verziószámú és az IBM SPSS Statistics 20.0 verziószámú szoftvereket használtam. 

Eredmények 

A kutatást ideje alatt 203 darab kérdőív érkezett vissza. Ezek közül 180 válaszadó adatait 

dolgoztam fel (N = 180). A vizsgálatból kizárt 23 kérdőívet kiskorúak töltötték ki. Általánosságban 

elmondható, hogy a betegek véleménye szerint az epilepszia megjelenése rossz hatással volt az 

életminőség alakulására. Egy másik kérdéscsoportban azt kutattam, hogy a betegség hatással van-e 

a válaszadók életének különböző lehetőségeire. Itt a nők 92,17%-a, a férfiaknak pedig 92,30%-a 

nyilatkozta azt, hogy a betegsége hatással van a lehetőségeire. Azok közül, akik legalább öt éve 

élnek együtt a betegséggel 90-en mondták azt, hogy előfordult már, hogy úgy érezték, nem tudnak 

megbirkózni az ebből adódó nehézségekkel. Ez az arány az öt évnél kisebb betegségtartam esetén 

alacsonyabb, 51,0%. A különbség itt is szignifikáns volt (p = 0,028) 

Következtetések 

Az epilepsziás betegek körében tapasztalható az egészségi állapot, az életminőség és a mentális 

egészségi állapot romlása. Ezek a tényezők hozzájárulnak a szorongásos tünetek, a depresszió és a 

szuicid hajlam megjelenéséhez. Úgy látom, hogy ezeknek a problémáknak a megoldása további 

kutatásokat kíván, melyekhez jelen vizsgálatom jó alapul szolgálhat. 
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Az Uniós válságkezelés a demokrácia aspektusából 

 

A 2008-ban kitört gazdasági világválság Európában detonátorként robbantotta be a Gazdasági és 

Monetáris Unióban kialakulása óta jelenlévő rendszerszintű problémákat, ezzel az Unió közös 

valutáját és az európai integráció egészét történetének eddigi legnagyobb válságába taszítva. A 

kríziskezelés olyan alapvető intézményi és politikai problémákat hozott a felszínre, amelyek már 

eddig is jelen voltak, ám azokat vagy elhanyagolták, vagy nem tartották lényegesnek. Ezen rejtett 

veszélyek két problémakörhöz tartoznak; egyrészt a monetáris politika közösségi szintű irányítása 

lehetetlen a fiskális politikák központi szinten megvalósuló koordinációja nélkül, másrészt – és 

ebből következően – az uniós gazdasági kormányzás kialakítása lehetetlen a demokratikus 

elszámoltatás lehetőségének növelése és a demokratikus deficit leküzdése nélkül. Jelen tanulmány 

komparatív módszertannal veti össze ezen problémakörök változásait, vizsgálatának fő tárgyát a 

válságkezelés különböző lépései és ezek demokratikussági értékelése képezi. Az alapvetően 

politikatudományi szemszögből íródott munka szerint, az Unió válságkezelése olyan gazdaságilag 

szükséges lépések sorozatából állt és áll, amelyek nagyon komoly kérdéseket vetnek fel a politikai 

felelősség és a demokratikus kontroll kérdéskörében. Állításunk szerint, jelenleg az Unió 

különleges jogrendjének de facto kialakulását követhetjük nyomon, amelyet a válság elmúltával, a 

de jure kialakulásnak is követnie kell a megfelelő demokratikus biztosítékokkal felvértezve. 
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A humanitárius logisztika szerepe a Magyar Honvédség és a Magyar Vöröskereszt 

tevékenysége alapján 

 

A különböző természeti és ember által generált katasztrófák rávilágítanak arra, mennyire fontos és 

mennyire felértékelődött a logisztika szerepe. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a katasztrófák 

megfelelő „menedzselése“, a megfelelő szakemberek képzése. Természetesen a megelőzés 

fontosabb, mint a kezelés, ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy adott esetben mennyire gyorsan és 

szervezetten reagálunk. TMDK dolgozatom témájául éppen ezért a humanitárius logisztika 

jelentőségét választottam, melyet a Magyar Honvédség által alapján mutatok be. A sokasodó esetek 

miatt egyre gyakrabban találkozunk humanitárius szervezetekkel, egyre gyakrabban vetődik fel a 

segélyek fontossága, de azok eljuttatásáról, menedzseléséről, kialakításáról és ennek logisztikai 

hátteréről, a konkrét ellátási láncról csak kevés szó esik, vagy egyáltalán nem kerül napvilágra. 

Magyarország NATO és ENSZ tagállamként kötelese kivenni a részét a különböző humanitárius 

feladatok ellátásából – mind operatív, mind stratégiai szinten – melyek a Vöröskereszt és a 

különböző egyéb segélyszervezeteken kívül például a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar 

Honvédség feladatkörébe is tartoznak. Dolgozatomban a Magyar Honvédség által ellátott 

feladatokat mutatom be, összehasonlítva a Magyar Vöröskereszt munkássága, valamint nemzetközi 

kitekintést is végzek arra vonatkozóan, hogy más NATO tagországok hogyan reagálnak egyes 

katasztrófákra, milyen módszereket alkalmaznak az elhárításra és a megelőzésre. 

Kulcsszavak: logisztika, humanitárius segítségnyújtás, Magyar Honvédség, ellátási lánc 
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Színtér a színtérben - a debreceni kortárs underground metal elméleti és empirikus 

megközelítései 

 

Dolgozatomban az a célom, hogy a debreceni kortárs underground metalzenei színtér, mint lokális 

és lokális műfaji zenei közösség esetében megtaláljam azokat a kapcsolódási pontokat, mellyel 

igazolható a színtér kettős jellege: a műfaji színtér egyszerre integrálódik és el is különül a helyi 

lokális zenei színtéren belül. Hogy kutatásomhoz a leginkább átfogó tudományos és empirikus 

hátteret biztosítsam, előbb ismertetem a színtérkutatással kapcsolatos leginkább használt 

megközelítéseket, melyek Will Straw, Andy Bennett és Richard A. Peterson, valamint, magyar 

vonatkozásban, Tófalvy Tamás nevéhez köthetőek. A zenei színterek esetében Tófalvy a helyen, és 

nem a műfajiságon alapuló zenei színtereket absztraktaknak minősítette, ezért is tartom fontosnak, 

hogy a lokális zenei színterek esetében felbontsam ezt az absztrakciós megközelítést. A kutatás 

második részében a színtéren belüli tapasztalataimmal, résztvevő megfigyeléssel, valamint a színtér 

szereplőivel készített interjúim felhasználásával igazolom az elméleti megközelítéseket. 

Vizsgálatom tárgya tehát részben az, hogy a színterek közötti kapcsolati háló segítségével hogyan 

tudta „kinőni” magát a debreceni zenei színtéren belül az underground metal. Emellett igyekszem 

rávilágítani arra is, hogyan képesek alakítani az adott város lokális adottságai egy, a város kulturális 

életében meghatározó szerepet játszó zenei műfajra épülő közösséget és hálózatot, valamint ezekre 

az adottságokra hogyan hat vissza maga a műfaji színtér. Az értekezés harmadik fázisaként a színtér 

két olyan tényezőjét vizsgálom az elméleti és gyakorlati szempontok alapján (melyhez 

hozzákapcsolom az e kontextusban Magyarországon nem alkalmazott szervezeti kommunikáció 

aspektusát), melyek valamilyen módon kiemelkednek a színtéren belül: ez a Kelet Underground, 

mint a debreceni lokális rock- és metalzenei színtér meghatározó médiuma, valamint a dAsh 

zenekar. Mint látható lesz, mindkét példám esetében kulcsfontosságú a városhoz fűződő viszony, 

valamint a különböző online és offline lehetőségek megfelelő kihasználása – vagy éppen ennek 

hiánya. A színtérnek e két eleme egymástól merőben eltérő online és offline marketing- és 

önreprezentációs stratégiákat alkalmaz, az ebből levont következtetések, tapasztalatok 

előrelendíthetik a színtér további dinamikus fejlődését. 
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Egyházi ünnep és politika 

 

Jelen dolgozatomban az egyházi ünnep és a politika, tágabb értelemben pedig az egyház és az állam 

kapcsolatának bemutatására teszek kísérletet. A rövid bevezetés után elméleti hátteret kívánok adni 

dolgozatomnak. Tömören ismertetem a politikai teológia és az egyházi ünnep mibenlétét, példákat 

az egyház és állam kapcsolatának modelljeire, valamint ismertetem augusztus 20-ának a történetét. 

Dolgozatom törzsszövegében három korszakon keresztül vizsgálom az egyházi ünnep és a politika 

kapcsolatát. Először részletezem a két világháború közötti időszak viszonyait az Eucharisztikus 

Világkongresszus példáján keresztül. A kongresszus nem konkrétan augusztus 20-át jelenti, de 

szoros kapcsolódása van az ünnephez, és meglátásom szerint ez az esemény reprezentálja leginkább 

a kor viszonyait egyház és állam vonatkozásában. Az ünnepek nem különültek el tisztán, egyházi és 

állami szerep egymásba csúszott. A második bemutatott korszak az államszocializmus időszaka, 

melynek keretében a Szent István-kultusz háttérbe szorítása tartalmaz jelentős mondanivalót. 

Fontos megjegyezni, hogy a kommunizmus nem magát az ünnepet, hanem annak megnyilvánulási 

formáját tiltotta be. A dolgozat harmadik vizsgált korszaka a rendszerváltás utáni időszak, 1989-től 

2013-ig mutatom be az egyházi ünnep és a politika, egyház és állam kapcsolatát. Megfigyelhető, 

hogy a politikai katolicizmusnak szorosabb a kapcsolata a jobboldallal, mint a baloldallal. Az 

egyház erőteljesen az államra van utalva anyagi téren, a változások hatására a kereszténység pedig 

megszűnt tömegjelenségnek lenni. Dolgozatom a téma összefoglalásával és a következtetések 

levonásával végződik. A rendszerváltás után az egyházi ünnep és a politika kapcsolata Szent István 

napjának példáját nézve a két világháború közötti időszakhoz hasonlítható. Az államszocializmus 

időszakában nem volt világi jelenléte az egyháznak. A rendszerváltás után a társadalomban 

bekövetkező változások, a mozgalmi kereszténység eltűnése, a szekularizáció erősödése nem teszi 

lehetővé a két világháború közötti viszonyok restaurálását. Hasonlóság megfigyelhető, azonosság 

azonban nem. 
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Gyűlöletbűncselekmények 

 

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy az alapvető jogok mindenkinek bármely 

megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül biztosítandók. Erre a bekezdésre visszavezethető a kisebbségek védelmének 

érdekében hozott számos szabály, így a Büntető Törvénykönyvben szereplő Közösség tagja elleni 

erőszak tényállás is, amely a kisebbségi közösséghez tartozó személyek ellen előítéletből elkövetett, 

úgynevezett gyűlöletbűncselekmények szankcionálását tartalmazza.  

Dolgozatom első részében a gyűlöletbűncselekmények jogi hátterét mutatom be, kitérve arra, hogy 

miért súlyosabb egy előítéletes indokból elkövetett bűncselekmény, mint mások, valamint arra, mi 

az eltérés a büntetésekben, illetve, hogy miért szükséges a gyűlöletbűncselekmények esetében a 

szigorúbb büntetés.  

A továbbiakban a közösség tagja elleni erőszak tényállásáról szóló törvényt mutatom be és annak 

egy problémás pontját: a sérülékeny csoportok fogalmának a “lakosság egyes csoportjai” kategória 

bevezetésével való kiterjesztett értelmezését a normaszövegben, amely problémafelvetés egy 

lehetséges megoldásaként ismertetem a nemzetközi joggyakorlat két megközelítését. Ezek 

iránymutatást nyújthatnának a magyar jogalkalmazás számára, ám az elmúlt évek bírói gyakorlata 

azt mutatja, hogy egyik sem kerül következetes alkalmazásra.  

Dolgozatomban kitérek egy, a Magyar Helsinki Bizottság által kezdeményezett kutatásra is, amely 

rávilágít a közösség tagja elleni erőszak tényállás alkalmazásában való következetlenségekre. Ezek 

további szemléltetésére két emblematikus esetet is bemutatok, a miskolci és sajóbábonyi romák 

esetében, amelyek ügyében a közelmúltban született jogerős ítélet.  

E két példában a bírói ítélkezésre vonatkozó szabályokat, majd ezek média által a társadalom felé 

közvetített üzenetét megvizsgálva megállapíthatjuk: az előítéletekkel szembeni küzdelem jogi 

eszközeit jelenleg a társadalom előítéletek által leginkább megbélyegzett csoportjai ellen 

alkalmazzuk, amely a média által a köztudatban csak fenntartja, illetve tovább mélyíti a társadalmi 

konfliktusokat és az előítéleteket. 
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A donorok véradási szokásai és ismeretei egy felmérés tükrében 

 

Célkitűzés: A vért a 20. század eleje óta használják gyógyítás céljából. Az egyre korszerűbb 

gyógyító eljárások ellenére is szükség van a véradó donorok önzetlen szerepvállalására. A kutatás 

célja feltárni donorok véradási szokásait, a véradással kapcsolatos ismereteiket.Adatok és 

Módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatot a Keszthelyi Kórház Vérellátójának vérvételi 

körzetében megjelenő 18-65 év közötti donorok körében végeztük. A mintaválasztás nem 

véletlenszerű, kényelmi mintavétellel történt. A vizsgálat elemszáma 100 fő. Saját szerkesztésű 

kérdőívet használtunk. Statisztikai módszerként χ2-próbát, t-próbát és ANOVA-t alkalmaztunk 

SPSS 20.0. program segítségével (p<0,05). Eredmények: A véradók nemek szerinti aránya 55 férfi 

(%) és 45 nő (%) volt. Az átlag életkor 36,5±14,03 év. A donorok 74%-a tartotta erkölcsi 

kötelességnek a véradást. 7 fő csak akkor ad vért, ha hívják. A véradás gyakoriságát tekintve a 

nemek között nincs szignifikáns különbség (p=0,87). A vallási hovatartozás és a véradási szokás 

szignifikáns különbséget mutat (p=0,001). A tudásteszt tekintetében a válaszadók 3%-a jól 

megfelelt, 16% a megfelelt és 81% a nem felelt meg. A szociodemográfiai adatok és a tudásteszt 

között nem találtunk szignifikáns különbséget (p>0,05). A véradás körülményeivel a válaszoló 

donorok több, mint 90%-a elégedett volt, de egyes esetekben eltérések mutatkoztak. A várakozási 

idő hosszúságát a donorok 8%-a kifogásolta. Következtetések: Az emberek egyre kevesebben, és 

egyre ritkábban éreznek késztetést arra, hogy rendszeres véradással segítsenek másokon. Sajnos a 

távolmaradás leggyakoribb oka a közöny, a szolidaritásérzet hiánya (Brien et al 2012, Gonçalez et 

al 2012). Az eredmények alapján nem lehet határozottan kijelenteni, hogy a vallás és annak 

rendszeres gyakorlása pozitívan befolyásolja a véradás gyakoriságát. Az ismeretek hiányosak, a 

véradás gyakorisága egyéni döntés alapján történik. 

Kulcsszavak: véradás, donor, ismeret, motiváció 
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Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikai prioritásainak változása és szerepfelfogásának 

alakulása a bipoláris világrend után 

 

Tanulmányomban az Egyesült Államok geopolitikai szerepét és külpolitikai módszertanát 

igyekszem vizsgálni a kétpólusú világrend megszűntétől egészen napjainkig. A munka többszintű 

vizsgálódásra törekszik. Egyfelől kronologikus sorrendben tekinti végig az elnöki adminisztrációk 

különféle világpolitikai környezethez való hozzáállását, módszertanát és annak eredményeit, illetve 

következményeit. A bipolaritás megszűntének és a clintoni érának a geoökonómia eszközeivel 

leírható „soft power” időszakától a republikánus Bush adminisztráció „hard power” időszakán 

keresztül egészen Barack Obama elnökségének kooperatív-izolacionista „smart power” 

struktúrájáig, illetve annak napjainkban tapasztalt reformjáig. Továbbá vizsgálat tárgyát képezi, 

hogy a változó módszertan mennyiben módosít a három fő prioritás – a demokrácia terjesztése, az 

emberi jogok és a terrorizmus elleni küzdelem – hierarchikus sorrendjén. Az értekezés végül annak 

a kérdésnek a megválaszolásához igyekszik hozzásegíteni az olvasót, hogy az Egyesült Államok 

napjainkban tapasztalható hatalmi státusza – nevezetesen, hogy ma már csupán a legerősebb 

hatalom a multipoláris nemzetközi rendben, nem pedig szuperhatalom egy unipoláris struktúrában – 

vajon a geopolitika organikusan változó rendszeréből kifolyólag adott, vagy az elmúlt huszonöt év 

külpolitikájának következménye. 
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A magyarkanizsai Népkert és Vigadó. Egy kisvárosi közpark társadalmi szerepe (1859-1914) 

 

Dolgozatomban a magyarkanizsai Népkert és a benne foglalt intézmények történetét, társadalmi 

jelentőségét vizsgáltam a 19. század közepétől az első világháborúig terjedő korszakban. A 

századforduló táján a polgárosodás útján járó kisvárosi társadalom társas és művelődési élete, 

szórakozási formái, a természethez való viszonya, reprezentatív, városszépítési törekvései, a 

testkultúra különböző formái mind a Népkert és a benne helyet kapó intézmények, a Vigadó és a 

gyógyfürdő, köré csoportosultak. A Bednárcz Károly főkertész által igazi kertművészeti remekké 

váló parkban folyó társadalmi életről az 1890-es években válnak bőbeszédűbbé a források. Jelentős 

aktivitást mutattak a civil szervezetek, akik jótékonysági, illetve művelődési vagy szórakoztató 

programjaikat előszeretettel tartották a Népkertben és az 1895-ben megnyíló Vigadóban. A 

különböző körök, egyletek rendezvényei kapcsán volt szó a park használatának társadalmi 

megosztottságáról is. Sajnos megfelelő források hiányában csak felületes a tudásunk a park 

használatának általános szintjéről, pl. az aktív kikapcsolódás különböző lehetőségeiről, de 

szerencsére maradt nyom a séta szokásának, mint szórakozási és reprezentációs alkalom 

jelentőségéről. Az idényjelleggel, nyári mulatóhelyként üzemelő Vigadó változatos kulturális és 

szórakoztató programoknak, pl. színi előadásoknak, koncerteknek, táncmulatságoknak adott 

helyszínt. A gyönyörű környezetben fekvő, különleges hangulatú vendéglátóhely sajátos helyet 

foglalt el a helyi társadalmi élet színhelyei között, azonban megvoltak a hátrányai is. 1913-ban a 

gyógyfürdő képében új intézménnyel gazdagodott a Népkert. Az újságok hasábjain követve az 

alapítás történetét a helyi társadalom polgárosodó rétegeinek elvárásai, az általuk követendőnek 

tartott minták, tendenciák szintje mutatkozik meg. A Népkerthez a szimbolikus tartalmak 

különböző szintjei kapcsolódtak, így az Erzsébet-liget létrejöttével egy országos, sőt birodalmi 

szinten érvényes tartalmat kapott, míg helyi szintű mondanivalója a helyi, közösségi, városi 

identitás kifejezését célozta. A kanizsai lakosság joggal volt büszke gyönyörű közparkjára, amely a 

fejlődés megtestesítője is volt. A különböző időszakok eredményeként természetesen különböző 

képzetek, különböző nosztalgiák adódtak a Népkerthez. A dolgozatomban felölet korszak, a 

„boldog békeidők” termékeként egy olyan időszak ideálképe kapcsolódott a parkhoz, amikor 

Magyarkanizsa talán a legnagyobb ütemben fejlődött. 
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A morális szerencse problémája. Érvek az ellenőrzés elvének feladása mellett 

 

A morális szerencse jelensége a morálfilozófia mai napig az egyik legvitatottabb témája. Nagel 

(2013) Williams (2013) megfogalmazásának alapuló definíciója szerint akkor beszélhetünk morális 

szerencséről, amikor a személy cselekvése olyan tényezőktől függ, amelyek felett nincs befolyása, 

ám továbbra is morális megítélés tárgyaként kezeljük. Nagel egyik klasszikus példája az ittas sofőr 

esete: ha valaki ittasan vezet, és felhajt a gépjárművével a járdára, viszont senki sincs ott, akkor 

szerencséje volt. Abban az esetben azonban, ha éppen egy gyalogos sétál ott, akit elüt, és az illető 

meghal, akkor a gépjármű vezetőjének morális megítélése eltérő lesz attól a sofőrétől, akinek 

szerencséje volt. Mint ahogyan azt az imént említett példa is világosan mutatja, két alapvető 

meggyőződésünk áll szemben egymással: (i) Morális megítélésünk függ a szerencsétől, ami olyan 

tényezők figyelembe vételén alapul, amelyek kívül esnek az ellenőrzésünkön. (ii) Csak annyiban 

vagyunk morálisan megítélhetőek, amennyiben a megítélésünk olyan tényezőktől függ, amelyek az 

ellenőrzésünk alatt állnak. Előadásom során amellett érvelek, hogy a morális szerencse problémája 

létezik, morális megítélésünk függ a szerencsétől, és ahhoz, hogy megmaradhasson a morális 

ítélkezés gyakorlata, fel kell adnunk az ellenőrzés elvét (úgynevezett: Control Principle-t): azaz 

nem csupán olyan dolgokért értékelnek minket morálisan, ami az ellenőrzésünk alatt áll. Előadásom 

elején ismertetem Bernard Williams és Thomas Nagel nézeteit, illetve bemutatom a másik két 

lehetséges megközelítési módot a morális szerencse problémájához, melyek a következők: 1. A 

morális szerencse, mint morálfilozófiai probléma létezése tagadása 2. Inkoherens elfogadni, vagy 

tagadni a morális szerencse típusainak létezését. Ez követően kimutatom, hogy ez a két stratégia 

egyaránt alkalmatlan a morális szerencse problémájának feloldására: az első nem ad elégséges 

magyarázatot az alapvető meggyőződéseink inkonzisztenciájára, a második elmélet képviselői 

pedig túlságosan szűk értelemben kezelik a szerencse fogalmát. 
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A Pulitzer-díj nyertes újságcikkek társadalomformáló szerepe 

 

Napjainkban a hírközlés terén felértékelődött a csatornák megjelenési formája. Tudományos 

diákköri munkám fókuszába a sajtó jelentőségét helyezem, a pályaművem gerincét pedig a Pulitzer-

díj nyertes újságcikkek képezik. Az újságírás számomra szócső, olyan kommunikációs csatorna, 

amely egyszerre megőrzi a hagyományokat, mégis modern formába ültetve (például internet) is tud 

ugyanolyan hatásos lenni. A megfelelő célközönség elérése pedig egy cikk esetében létfontossággal 

bír – különösen a Pulitzer-díjra nevezettek körében. A témaválasztásomat mi sem indokolta volna 

jobban, hogy a bennünket, embereket, állampolgárokat érintő közügyekről sokan nem tájékozódnak 

kellően. Ez egyfelől a tájékoztató hírügynökségek hibája, másfelől a miénk. Ekkor merül fel a 

kérdés, hogy mégis milyen világban történő eseményekre kell azonnal reagálnunk? 

A Pulitzer-díjas cikkek témái mindenképpen ezek közé tartoznak. Méltán kijelenthető, hogy ez a díj 

a legrangosabb kitüntetés az amerikai újságírói szakmában. Nevét a magyar származású 

sajtómágnásról, Joseph Pulitzerről kapta, aki az amerikai sajtótörténet egyik legkiemelkedőbb 

alakja volt. Az író figyelemfelkeltő témákat közölt, kormányzati kudarcokra világított rá: tehát 

igyekezett az egész társadalom szemléletét megváltoztatni egyes dolgokról. Itt jön a kérdés, hogy 

mik azok a tulajdonságok, amik miatt méltán nyer el egy írás Pulitzer-díjat? Párhuzamot vonván a 

névadóval valamilyen társadalomszereppel bírnak – akár a társadalmi felelősségvállalás témakörét 

érintve, vagy akár a közvéleményt formáló vezércikkekkel reprezentálva. 

Egy díjnyertes alkotás arra is képes, hogy a víz fluorid tartalmát befolyásolja – mindezt nem 

képletesen értve, hiszen a közpolitikai döntéshozókra hatást gyakorolva ezt a tényt is igazolom. Egy 

másik cikksorozat segítségével bemutatom, hogy az adott újságíró képes a munkavédelmi 

szabályozás szigorításának kezdeményezésére is, egészen a Kongresszusig eljuttatva célját. A 

dolgozatomban vizsgált harmadik újságcikk példaértékűvé tette a dél-floridai polgárok számára a 

biztonságos közlekedés szabályainak betartását és az ésszerű gyorsasági intervallum követését. 

A közelmúlt legsikeresebb Pulitzer-díjas cikkein keresztül mutatom be, hogy a médiának milyen 

társadalomformáló szerepe van, valamint a sajtó milyen törvényi szabályozások megváltoztatására 

és közpolitikai döntések létrehozására képes. Célom, hogy ezekre a lényeges pontokra rámutassak. 



 

 

VÉKONY DOROTTYA 

Politikatudomány 

MA, 4. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. G. Fodor Gábor 

egyetemi docens, ELTE ÁJK 

 

 

A polgár fogalma és a polgárosodás programja a Fidesz politikájában 

 

A tanulmány abból a megállapításból indul ki, hogy a Fidesznek 1998-as választási győzelmet 

megelőzően számos problémával kellett szembenéznie. Ezen problémák csomópontjait a párt 

saját identitásválsága, a jobboldali blokk identitásválsága, a szocialista világgal szembeni új 

alternatíva megteremtése, valamint a rendszerváltásból adódó kihívások, - például a rendszer 

legitimitásának és stabilitásának problémája, a nyugati kultúrkörhöz való visszatérés vágya, a 

kontinuitás helyreállítás,- jelentették. A problémákra válaszul a Fidesz megkonstruálta és 

politikájának kulcsfogalmává tette a polgárt és az abból kinövő polgári Magyarország 

konstrukcióját. A párt azonban a polgár fogalmát nemcsak, mint politikájának főszereplőjét 

értelmezte, hanem, mint identitás- és ellenfogalmat kezdte használni. A tanulmány a 

diszkurzív politikatudomány szemlélete alapján vizsgálódik. A dolgozat célja, hogy 

bemutassa, a Fidesz milyen krízisekre és ennek megfelelően milyen diszkurzív eljárások 

mentén kívánta alkalmazni 1994 és 2002 között a polgár fogalmát, a polgárosodás politikai 

programját és az ebből konstruált polgári politikai valóságot. A diszkurzív szemlélet mellett a 

tanulmány témához való viszonyulását meghatározta, hogy a Fidesz által konstruált polgár és 

polgárosodás programját, mint új alternatívát, a korábbi szociologizáló nyelvhasználattal 

szembeni, radikálisan szakításnak tételezi. A polgári Magyarországért, mint a polgár 

fogalmából kinövő polgárosodás politikai programjához pedig, egy stratégiai célokat követő 

programhoz közeledik és a Fidesz polgári Magyarország konstrukcióját, mint paradigmatikus 

váltást értelmezi. Ennek megfelelően a dolgozat elsőként részletesen ismerteti azokat a 

kihívásokat, melyek a rendszerváltást követően, az 1998-as választásokat megelőzően a 

Fidesz előtt megfogalmazódtak, majd rátér a polgár bemutatására. Ebben a fejezetben a 

tanulmány azt mutatja be, hogy a párt a különböző polgár konstrukciók megalkotásával, a 

változó helyzetnek megfelelően hogyan értelmezte a polgár fogalmát. Végezetül pedig 

ismerteti, hogy a polgár fogalmából kinövő polgárosodás programja a szövegvalóság szintjén, 

hogyan volt képes egyszerre megoldásokat kínálni a párt előtt álló stratégiai kihívásokra és 

ezzel párhuzamosan megalkotni az új polgári Magyarország konstrukcióját. 
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A Világsátor kérdése régiónkban 

 

Dolgozatom témája a Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ, 

köznapi nevén Világsátor. Elsősorban azért választottam ezt a témát, mert én is Ózdon élek, 

így közvetlenül tapasztaltam, hogy mennyire megosztotta a központ kérdése a lakosság 

véleményét. Ami még fontosabb, hogy engem személy szerint nagyon érdekelnek az ilyen és 

ehhez hasonló lehetőségek, politológusként szívesen dolgoznék ezen a szakterületen. Úgy 

gondolom, hogy fontos a hátrányos helyzetűek felkarolása, és támogatása, a békés együttélés, 

mivel így javíthatunk az ország helyzetén. Véleményem szerint sokan a tudatlanságuk miatt 

mondtak nemet a Világsátor megvalósítására, mivel hamis információt kaptak a projektről. 

Dolgozatomban a különböző események bemutatásán keresztül szeretném részletesen 

megvizsgálni, hogy miért váltott ki ennyire szélsőséges véleményeket a Multifunkcionális 

Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ kérdése. Bevezetésként felvázolom majd a 

Világsátor koncepcióját, részletesen bemutatom a projektet, hogy miről is szól. Majd rátérek 

arra, hogy milyen politikai lépéseket tettek Miskolcon, miután bejelentették a Központ 

létrehozásának tervét. Részletesebben mutatnám majd be az ózdi helyzetet, hogy mit tett a 

város vezetősége, az ellenzék, illetve a lakosság a projekt megvalósítása illetve 

megakadályozása érdekében. Végezetül összegezni kívánom a leírtakat a különböző 

pártállású vélemények segítségével, és ez alapján levonom a konklúziót. A projekt 

kérdéskörével kapcsolatban még nem készült elemzés, illetve tanulmány, ezért internetes – és 

újságcikkek segítségével szeretném elemezni a témát. 
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A kozmopolitává válás dilemmá 

 

A globális, kozmopolita társadalmi berendezkedésben elvesznek a hagyományokra épülő 

entitások. Minden ember függetlenül származásától, korától, érdeklődésétől egy kapcsolati 

hálóban él szükségszerűen. Ebben fejlődik személyisége, melynél az ember testi és pszichés 

fejlődése társadalmi közvetítéssel megy végbe, így egészséges fejlődése csak társadalmi 

környezetben valósulhat meg. Továbbá természeti környezetéhez való viszonyát a társadalmi 

környezetével fenntartott viszonya erősen befolyásolja (Séra, 2001). Számtalan módon lehet a 

többségi, kisebbségi, vezető, háttérbe szorított, kezdeményező, visszahúzódó szerepet 

megélni, de ami jelenünkben kirajzolódik, hogy korunk vezéralakja a választó, döntést hozó, 

önmagát – bármilyen minőségben - megvalósító individuum, aki önmagára úgy tekint, mint 

saját életének alkotójára és identitásának megteremtőjére (Beck, 2009). Az elméleti háttér 

széleskörűen válogatott irodalomból táplálkozik. Így a dolgozat képes szintetizálni azon 

különböző véleményeket, melyekből a hipotézisek következnek. Az eltérő tudományos 

területeket, és szinteket megtámogatva jöhetett létre egy gyors helyzetjelentés a témában, 

mely számos aspektusban vizsgálható tovább. Kutatásom célja volt megvizsgálni, hogy a 

szegedi egyetemisták körében mennyire van jelen az a kozmopolita világpolgári trend, mely 

globalizált világunk egyik hozadéka. Kutatásom során felmértem, hogy milyen arányban és 

formában jelenik meg a fiatalok körében a külföldi migrációs szándék. Továbbá 

összehasonlítottam, hogy a kivándorlási szándék, milyen kapcsolatban áll az egyének többféle 

kultúra együttélése iránti attitűddel, a kozmopolita léthez köthető egyéni 

tulajdonságokkal/képességekkel, illetve a személyes értékpreferenciákkal. A kutatás során 

saját fejlesztésű, online kérdőívet használtam. A 15 kérdésből álló kérdőív három részre 

bontható: tanulmányokkal és nyelvtudással kapcsolatos háttéradatokra, külföldi tartózkodási 

szándékra, kultúrával szembeni attitűdre vonatkozó kérdések. Az elemzések alapján 

elmondható, hogy a külföldre készülő hallgatók között hangsúlyosabban jelennek meg a 

kozmopolita léthez kapcsolódó világpolgári értékek, míg az itthon maradást választó 

hallgatók preferenciái, pedig a nemzeti értékekhez jobban köthetők. 
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Ugyanaz legyen mindnyájunk törvénye és vallása" Izland kereszténnyé tétele 

 

A 999 vagy 1000 nyarán tartott országos népgyűlésen (Alþing) Izland népe közös akarattal 

vette törvénybe a kereszténységet. Ezzel nemcsak egy küszöbön álló véres belviszályt sikerült 

elkerülnie az országnak, de az a több száz éven át tartó kulturális felvirágzás is lehetővé vált, 

amelynek keretében többek közt a sagairodalom is létre jött. Jelen tanulmány tárgya az 

európai térítések történetének ezen kivételes eseménye. A dolgozat ismerteti a döntés 

történelmi előzményeit, a korabeli társadalmat, a pogány és keresztény vallási elképzeléseket, 

valamint az országba vezetett térítéseket, melyeket a kontinentális skandináv országok 

párhuzamos folyamataival is egybevet. Mindezzel a szerző a kereszténység vérmentes 

felvételét (kristnitaka) lehetővé tévő okokra és kényszerekre igyekszik rávilágítani, és 

árnyaltabb képet kíván festeni a 10. század végi Izland vallási-politikai történéseiről. A 

kereszténység felvételének egyik legfontosabb forrása, a Kristni saga óizlandiból vett magyar 

fordítása a dolgozat függelékében teljes egészében megtalálható. 
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Kína megítélése Dél-Afrikában 

 

Ez a tanulmány Kína szerepét vizsgálja Afrikában. Az elemzés arra keresi a választ, hogy 

miért kedvezőtlenebb a Dél-afrikai közvélemény Kínával kapcsolatban, mint Afrika más 

országaiban. A hipotézis, hogy Kína nem megfelelően alkalmazza a puha hatalmát Dél-

Afrikában. A tanulmány Joseph Nye puha hatalom koncepcióján alapul. A dolgozat 

struktúrája Nye keretrendszerét követi, ezért az elemzés három részből épül fel: kultúra, 

politikai értékek és külpolitika. A főbb következtetések, hogy a kultúra puha hatalom fokozó 

hatása kérdéses, hogy Kína követett politikai értékei aláásottak és talán nem 

összeegyeztethetőek a Dél-afrikai értékekkel és, hogy a kínai külpolitika vonzónak tűnhet 

elsőre, azonban több szempontból ellentmondásos. A hipotézis ezek miatt megdőlt. A 

tanulmány végén további szempontok kerülnek vázolásra, amelyekkel vizsgálható ez a 

kérdés. 
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Az Örök mozi idő-képe 

 

Tanulmányom középpontjába egy olyan filmet állítottam, amely létezésével félévszázada 

bizonyítja, létrehozhatunk „ágostoni-jelrendszert” még a világot reprodukáló film 

médiumában is. 1965-ben született meg Huszárik Zoltán rendezésében az Elégia című 

filmetűd, amely “nem a ‘lovakról’ beszél, hanem azoknak a végső vereségéről, akik békét 

kötöttek, és megkerülték a szabadságot. Fájdalma az élők legnemesebb tévedésének; a 

hűségnek szól." Írásom a film operatőrére, Tóth Jánosra fókuszál, akinek a kamerája előtt a 

magyar filmtörténet olyan meghatározó alkotásai születtek, mint amilyen a Szerelem (1970) 

vagy Macskajáték (1972). Bódy Gábor, aki a filmezést a gondolkodás egyik formájának 

tartotta, elemzésében úgy mutatja be az Elégiát, mint az „első magyar alkotást, amely valóban 

a film nyelvében gondolkodott.” Az etűdhöz többször is visszatér, hogy a filmben található 

„megnevezhetetlen felismerések“ titkát kifürkéssze, amelynek „vizuális nyelvtanát”, 

jelentésrétegét a strukturalizmus hatása alatt fedezi fel. Ha Ferdinand de Saussure szavait 

felidézzük, miszerint „a tárgy nemcsak hogy nem jár előtte a nézőpontnak, hanem – 

mondhatni – a nézőpont teremti meg a tárgyat“, felmerül a kérdés, hogy vajon maradtak-e a 

szemiotikai megközelítése miatt a filmkölteménynek olyan feltáratlan területei, amelyek 

közelebb vihetnek minket „a megnevezhetetlen felismerésekhez” vagy akár a mi a film örök 

kérdésének megoldásához? 
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Ars poeticák poétikája 

 

Célom, hogy rámutassak a magyar irodalom ars poeticai hagyományai mentén kiindulva a 

kortárs irodalomban meglévő tendenciákra. Úgy gondolom, hogy egy-egy szerző ars poeticája 

mentén messzemenő következtetéseket vonhatunk le annak világlátásáról, nyelvhez való 

viszonyáról és költészetének filozófiai hátteréről. Az ars poeticákat 4 szempont szerint 

vizsgáltam. Először is a világhoz való viszonyuk szerint (akár nevezhetnénk mindezt 

életvilágnak, vagy létbe vetettségnek, a saját léthez való odafordulásnak), másodsorban a 

szubjektum megalkotottsági módja szerint, harmadsorban az időkezelés felől közelítem meg 

(amely összefüggésben áll a szubjektum mivoltával), végezetül pedig poétikai, stiláris jegyek 

mentén. Igyekszem az alkotókat a posztmodern jegyek szempontjából is górcső alá venni. A 

szubjektumhoz, az énhez való viszony, a metapoétikai beállítódás fontos szerepet kap témám 

tárgyalásakor. 

 

Mindezek összessége jól láthatóan kirajzolja az adott szerző poétikai profilját, az alkotók 

összessége pedig annak a korszaknak a jegyeit és irányvonalait, amelyben most élünk, az a 

posztmodern utáni valami, aminek még nem tudjuk nevét. Zalán Tibor és Acsai Roland líráját 

vizsgálom. Nagyon fontos azonban, hogy nem csak irodalomtörténeti, irodalomelméleti 

szempontokat érvényesítek, például Heidegger, Levinas, Husserl, Merleau-Ponty, hatása is 

érződik a művészi paradigmák alakulása terén. A költői hitel fogalmát Heidegger aletheia 

fogalmából vezetem le, a világhoz való viszonyt pedig első sorban Husserl gondolkodásán 

keresztül próbálom megragadni. Dolgozatom végén pedig körvonalazom, melyek azok a 

módszerek, amelyek segítségével a leginkább megragadható egy költő egész alkotói világa, 

azaz ars poeticája.  
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Párkapcsolati stabilitás és családról alkotott elképzelések – Demográfiai mutatók és 

értékrend hatása a párkapcsoltakra 

 

Tanulmányunkban két területre összpontosítunk, egyrészt a különböző párkapcsolati 

formáknak az erdélyi társadalom szocio-demográfiai mutatóival és értékszemléletével 

kapcsolatos összefüggéseire, másrészt a családról és nemi szerepfelfogásról alkotott 

elképzelésekre. Célkitűzésünk annak feltárása, hogy létezik-e kapcsolat a stabil, hagyományos 

párkapcsolati forma és a különböző strukturális és kulturális tényezők között, mint például az 

értékek vagy attitűdök. Hipotézisünk, hogy az eltérő párkapcsolati formákban élők 

különböznek egymástól mind szocio-demográfiai jellemzőkben, mind pedig értékorientációik 

és családdal kapcsolatos beállítódásaik terén. Kulturális megközelítésben mind a családról, 

családon belüli szerepmegosztásról szóló percepciók, mind pedig a különböző párkapcsolat-

típusok melletti döntések mögött társadalmilag beágyazott érték- és normarendszert 

feltételezünk, értékvezérelt cselekvésnek tekintjük őket. Azt feltételezzük, hogy a 

hagyományos, stabilabbnak tekintett házastársi kapcsolat fenntartására irányuló döntés és 

bizonyos tradicionális értékek szoros összefüggést mutatnak egymással, továbbá a nem 

hagyományos párkapcsolatok más, inkább az individualizáció irányába elmozduló értékekkel 

mutatnak összefüggést. Előfeltevésünk ellenőrzésére az Országos Statisztikai Hivatal 

természetes népmozgalmi statisztikájának 1990–2011 közötti adatait és a Kárpát Panel 

kutatási program adatrendszerének 2007-es és 2010-es hullámát használtuk. Kulcsfogalmak: 

második demográfiai átmenet, párkapcsolati stabilitás, párkapcsolati pluralizáció, vallásosság, 

tradicionalizmus, deszakralizáció, családon belüli munkamegosztás, nemi egyenlőtlenség 
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A prostitúció jelensége és a reintegráció lehetőségei Magyarországon 

 

Pályamunkám témájának választását azzal indokolnám, hogy tanulmányaim alatt a 

toleranciára nevelés című tantárgyon belül szerzett ismeretek felkeltették az érdeklődésemet a 

téma iránt, illetve a szexmunkások témáját kutatva azt tapasztaltam, hogy a közvélemény 

ismerete felszínes, hézagos. A társadalom nagy többsége elítéli a szexmunkásokat anélkül, 

hogy ismernék a jelenség társadalmi és egyéni hátterét, a körülményeket. Dolgozatom 

készítése során a legfőbb kutatási céljaim a következők voltak: tájékozódni a jelenség fogalmi 

áttekintését illetően: típusok, szereplők. Majd ezt követően bemutatni a rehabilitáció és a 

reintegráció lehetőségeit, és felmérni a szexmunkások ismereteit a segítség formáiról és jogi 

lehetőségeiről, illetve a polgári életbe való visszailleszkedésük nehézségeiről. A munkámat 

olyan kérdésfeltevésekre alapoztam, mint például, hogy a prostituáltak tájékozatlanok abban a 

tekintetben, hogy nekik is vannak jogaik, érdekvédelmi szervezetük. Továbbá, hogy a 

prostituáltak nem ismerik a reintegráció lehetőségeit. Kutatásom során kétféle módszert 

alkalmaztam: mélyinterjúk készítését és kérdőíves felmérését. Hat szexmunkással, illetve egy 

„futattóval” volt lehetőségem interjút készíteni. A kérőíves kutatás az általam összeállított 

kérdésekből álltak. Itt 20 fővel sikerült kitöltetettem a kérőíveket, a megkérdezettek körmendi 

és güssingi szexmunkások voltak. A pályamunkám során külön értékeltem a mélyinterjúkat és 

a kérdőíveket. Szerintem a kutatás hasznosításához szükség lenne a közgondolkodás 

megváltoztatására és a szexmunkások felvilágosítására. 
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A felszabadítás teológiája: Oscar Romero és Gustavo Gutiérrez 

 

Pályamunkámban azt vizsgálom, hogy Oscar Romero salvadori érsek a felszabadítás teológia 

követőjének tekinthető-e. Romero magát sosem tekintette e teológiai irányzat követőjének, 

jóllehet homíliáiban, pásztori leveleiben és más ránk maradt írásaiban sok hasonlóságot 

fedezhetünk fel Gustavo Gutiérrez, a felszabadítás teológia atyjának gondolataival, viszont 

több jelentős ponton eltéréseket is. Kutatásom során Romero érsek homíliáin, pásztori levelin 

és naplóján keresztül vizsgáltam teológiai gondolkodását, illetve összehasonlítottam Gutierrez 

A felszabadítás teológiája című munkájával és a Hittani Kongregáció Liberatus Nuntius 

kezdetű instrukciójával. 
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A koreai konfliktus nagyhatalmi összefüggései 

 

Észak Korea által 2013. február 12-én végrehajtott harmadik kísérleti atomrobbantás egy 

újabb fejezet annak a konfliktusnak, melyet Észak-Korea a nemzetközi közösséggel szemben, 

a saját atomfegyverei fejlesztése miatt vív. Ebben a dolgozatban a két nagyhatalom, az 

Amerikai Egyesült Államok és Kína Észak-Koreával, különösen az általa tanúsított nukleáris 

fenyegetéssel kapcsolatos érdekeit, céljait, és a célok elérésére tett lépéseit vizsgáltam meg, 

illetve azt, hogy érdekükben áll-e a Koreai-félsziget egyesítése. Elemzésemben a Koreai-

félsziget konfliktusának „bipoláris modelljét” építettem fel: Ebben a bipoláris modellben „két 

tömb” áll szemben egymással: az egyiket az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán, a másikat 

Kína és Észak-Korea alkotja. A következő hipotézist vizsgáltam meg: A két nagyhatalom 

szerteágazó, sőt ellentétes érdekekkel rendelkezik, melyek összeegyeztetése meglehetősen 

nehéz, és az érdekek összeegyeztetésének hiánya gátolja a konfliktus megoldását. A Koreai-

félsziget konfliktusának rövid történelmi áttekintése után bemutattam az Egyesült 

Államoknak és Kínának a konfliktushoz fűződő érdekeit, céljait, lépéseit és azok 

hatékonyságát. Az Egyesült Államok számára a non-proliferáció a fő szempont, míg Kína 

számára a félsziget stabilitása az. Egyiküknek sem érdeke a félsziget egyesítése, mert ez 

aláásná a Koreai-félsziget stabilitását. A hipotézis igazoltnak tekinthető. A végkövetkeztetés: 

Az a közös érdek, hogy a konfliktus rövid-távon ne oldódjon meg. Mindkét félnek fontos a 

status quo fenntartása, de ezzel együtt az is, hogy ne törjön ki háború. Hosszú távon érdeke 

mindkét félnek a konfliktus megoldása, de egyik fél sem tette meg a konfliktus lezárásához 

szükséges lépéseket. Amíg ez nem változik meg, a megosztott Koreai-félsziget konfliktusa 

sokáig megoldatlan marad. 
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Az ISIS és az igazságos háború 

 

Az emberiség történelme szorosan egybefonódik a harcokkal, viszályokkal, háborúkkal. 

Lévén hogy ezek mind nagy szörnyűségekkel járnak együtt, a filozófusok folyamatosan 

foglalkoztak a háború kérdésével, próbáltak okokat találni arra, ami igazolhatná a háborúk 

indítását, és a harc közbeni eljárásmódot. A világ legtöbb vallásában, így az iszlámban is 

megtalálható az igazságos háború elmélete. A muszlim filozófusok már a koráni idők óta 

folyamatosan foglalkoznak az olyan igazságos háború kritériumaival, amit egyedül Allāh 

útján (fī sabīli llāhi) vívnak. Kutatási témám az ISIS és az igazságos háború kapcsolata volt, s 

hipotézisem szerint a szervezet bár saját tetteit jogosnak vallja, a klasszikus iszlám 

hagyományok alapján agresszív cselekedeteiket semmi sem igazolja. Dolgozatomban 

megvizsgáltam az iszlám igazságos háború elméletének kritériumait, majd kitértem az iszlám 

egy egyre szélsőségesebbé váló mozgalmára, a politikai iszlamizmusra. Dolgozatom 

következő felében ismertettem az ISIS-t, végül pedig a szervezet módszereit és az igazságos 

háború elméletének kritériumait összehasonlítva úgy gondolom, sikerült alátámasztanom 

hipotézisemet.  

  



 

 

ZAKARIÁS ANNAMÁRIA 

Didaktikus teológia 

BA, 6. félév 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

Római Katolikus Teológia Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. Nóda Mózes 

előadótanár, BBTE 

 

 

A liturgikus zene közösségformáló és tanúságtevő ereje az Emmanuel közösségben 

 

A II. Vatikáni Zsinat jelentős gondolata, hogy a liturgia csúcs és forrás, ami lehetőséget 

teremt találkozni az élő Krisztussal. Ez alapján mondhatjuk, hogy a keresztény tanúságtevés, 

az evangelizáció elsődleges színhelye maga a liturgia. Ennek hatékony eszköze lehet a 

liturgikus zene, mint a liturgia szerves része. Ebben a folyamatban figyelembe kell venni azt, 

hogy a korunk világi és egyházi zenéje között szakadék tátong. A modern ember számára 

ezért sok esetben a hagyományos liturgikus zene nem tudja betölteni közvetítő szerepét. 

Dolgozatomban, a mise-ordinárium Emmánuel közösség általi megzenésítés ének három 

változatát vizsgálva, azt szeretném bebizonyítani, hogy az egyházi megnyilatkozások és a mai 

ember liturgikus zenével szemben támasztott elvárásai összeegyeztethetők, és lehetséges 

olyan liturgikus zene alkotása és művelése, mely képes mind a fiatalabb, mind az idősebb 

generációkat megszólítani, valamint tevékenyen bekapcsolni az Istendicséretbe. 

  



 

 

ZÁMBÓ GABRIELLA 

Szociológia 

BA, 3. félév 

Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Nagy Zita Éva 

egyetemi tanársegéd, DE BTK 

 

 

Jövőkép - értelmi sérült emberek perspektívái Hajdú-Bihar megyében 

 

A Magyarországon élő értelmi fogyatékos emberek intézményi léte, s főként a gyermekkor és 

időskor közötti intézményi űr számos megválaszolatlan kérdést vet fel az értelmi sérült 

gyermeket nevelő családok életében. A felnőtt kori elhelyezés kérdésessége, a lehetőségek 

szűkössége és az ebből fakadó bizonytalan jövőkép több mint negyvenezer embert érint az 

országban. A kutatás során a Hajdú-Bihar megyében élő értelmi sérült gyermeket nevelő 

családok perspektíváit és a jövőhöz kapcsolódó stratégiáit vizsgáltam, félig strukturált 

interjúkat alkalmazva. A húsz, különböző fogyatékossági szinttel rendelkező gyermeket 

nevelő család felnőtt korral bekövetkező kétségeit a következő dimenziók vizsgálatán 

keresztül végeztem: általános információk; a múltban és jelenleg igénybevett intézményesítési 

forma ismertetése; a társadalom szerepe; az ellátó rendszer értékelése; a felnőtt kor 

alternatívái; jövőkép; stratégiák. A szülők által elmondottak alapján körvonalazhatóvá vált a 

felnőtt kori intézményesítési alternatívák elérhetőségének korlátozottsága, s ez által egy erős 

eltolódás a család közeli ellátások irányába. Ezen felül pedig markánsan megmutatkoztak a 

jövő bizonytalanságából fakadó életvezetési és döntési stratégiák, melyek kiváltképp a jövőre 

vonatkozó kérdések tagadásával és kizárásával jellemezhetőek. A szülői igények és a 

rendelkezésre álló lehetőségek közötti konszenzus hiánya, valamint a jövőre vonatkozó 

elképzelések végletessége mélyen gyökerező problémákat jelez. 

  



 

 

ZIMA RICHÁRD 

Szabad bölcsészet 

BA, 5. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Orthmayr Imre 

egyetemi docens, ELTE BTK 

 

 

XX. századi értelmezések Marx etikai nézeteiről 

 

Dolgozatomban Lukács György, a Budapesti Iskola két szerzője, és az analitikus 

megközelítés képviselői értelmezését mutatom be Marx erkölccsel kapcsolatos kijelentéseiről, 

és morális kifejezéseiről. Bár a marxi tézisek komplexuma idejétmúltnak számít a 

társadalomelméletek között, ám újraértelmezése mindig időszerű. Marx erkölcsi kijelentései 

kevésbé kutatott terület, mint híres elméletei, de ebben a témában is számos vélemény és 

értelmezés íródott. Ezek az írások különböző történelmi háttérrel rendelkeznek, szerzőik 

különböző filozófiai irányzatokhoz tartoznak – ezek a különbségek munkáikban is 

megnyilvánulnak. Dolgozatom célja, hogy az értelmezésbeli különbségeket és hasonlóságokat 

bemutassam, az értelmezések sajátosságaira rámutassak. 

  



 

 

ZOLTÁN VINCE 

Jogász 

Osztatlan, 9. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. Valki László 

professor emeritus, ELTE ÁJK 

 

 

Polgárháborúból regionális válság - A szíriai konfliktus és következményei 

 

A dolgozat alapvetően három szempont szerint vizsgálja a szíriai konfliktust. A polgárháború 

lehetséges értelmezései vizsgálatának körében számba veszi a külső és belső tényezőket, azok 

szerepét és jelentőségét. Ennek során a mű kísérletet tesz arra is, hogy a második világháború, 

de különösen a kilencvenes évek eleje óta lezajlott változások tükrében értelmezze a szíriai 

konfliktust, a kétpólusú világ megszűnése után kialakult új, a huntingtoni civilizációs 

paradigma szerint leírható nemzetközi viszonyrendszerben. Az események nemzetközi jogi 

elemzése lehetőséget nyújt a humanitárius jogi megközelítés bemutatása mellett a vegyi 

fegyverekkel kapcsolatos szabályozás egyes kérdéseinek, valamint a nemzetközi közösség 

beavatkozási lehetőségeinek az ismertetésére is. A mű harmadik része a szíriai polgárháború 

és más térségbeli konfliktusok összefüggéseit, a kialakult regionális válságot elemzi. A 

dolgozat a válság lehetséges következményeinek kapcsán a jelenlegi nemzetközi rendszer 

működését, működőképességét, a változtatás szükségességének kérdését is vizsgálja. 

  



 

 

ZORIGT BURTEJIN 

Politikatudomány 

MSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Papp Zsófia 

tanársegéd (BCE - Politikatudományi Intézet), BCE TK 

 

 

Nők aránya a parlamentekben - Mik lehetnek a különbségek okai? 

 

Dolgozatom a nők parlamenti arányát vizsgálja az Európai Unió tagállamaiban, az egyes 

parlamenti frakciókban. Vizsgálatom fókusza egyrészt a nők aránya a parlamenti pártok által 

alapított egyes frakciókban, másrészt a nők aránya a teljes parlamentben (annak alsó 

házában). Ennek során 28 EU-s ország ehhez kapcsolódó adatait elemzem, adatbázisom 

alapját az országok hivatalos parlamenti oldaláról nyert információk képzik. Minden ország 

esetében a legutóbbi országgyűlési választások óta eltelt időszakot vizsgálom. A dolgozat arra 

törekszik, hogy bemutassa, melyek azok az intézményi változók, amelyek befolyásolják a nők 

alacsonyabb vagy magasabb részvételét a politikai szférának ezen a területén. Két változó, a 

kvóták és a szavazati struktúrák magyarázó erejét kívánom bemutatni a nők parlamenti 

arányaira. Ennek érdekében különbséget teszek a kvóták és a szavazati struktúrák egyes 

típusai között, mivel úgy gondolom, hogy azoknak a női esélyegyenlőségre, a nők politikai 

részvételére való hatása eltérő. Dolgozatom arra vállalkozik, hogy az Európai Unió egyes 

országai között - a nők politikai részvételében - meglévő különbségeket feltárja. 
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