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anyitraikonstantinFilozófusEgyetemenamagyarnyelvűoktatástisbiztosítóközép-
európaiTanulmányokkaramásodikalkalommalszerveztemegaTudomány az oktatá-
sért – oktatás a tudományért elnevezésűnemzetközitudományoskonferenciáját,ame-
lyentöbbhazaiéskülföldiegyeteméstudományosműhelyoktatói,kutatóivettekrészt.
azÚjvidékiEgyetemMagyarTannyelvűTanítóképzőkaratársszervezőkéntvoltjelena
2011.október20–21-énmegvalósulttudományostanácskozáson.

aközép-EurópaiTanulmányokkara2010-benünnepelteanyitraimagyarpedagó-
gusképzés50.évfordulóját,sazezalkalombólszervezetttudományoskonferenciavolt
azelsőasorban,amelynyománakarvezetéseegybenhagyománytiskívántteremte-
ni,sezúttalévenkéntmegrendezniegyhasonlótalálkozót.atudományoseszmecsere
többszakmaiszekcióbanfolyt,hiszenakarsokrétűtevékenységénekköszönhetőena
humánésatermészettudományokegyarántjelenvannak.

ahumántudományokterénkülönszakmaiszekcióbantanácskoztakazareáliskul-
túra,anyelvtudomány,azirodalomtudomány,aneveléstudományésatehetséggondo-
zás területének képviselői. az areális kultúra szakterülete közép-Európa kultúraközi
kérdéseireösszpontosítvaakaregyikfontosalappillére.aprogramantropológiaikér-
désekkel,azemberitársadaloméskultúraösszefüggéseivel,kulturáliséscivilizációs
jelenségek,nemzetiségikultúrákvizsgálatávalfoglakozik,sfelvetiazetnikailaghetero-
gén területek együttélésének problémáit is. a konferencián részt vevő szakemberek
előadásaibóliskitűntmindez,hiszenaszerb,alengyel,acseh,aszlovákésamagyar
tematikaésezekkülönféleösszefüggéseiegyarántmegjelentekaszövegekben.

anyelvtudományiszekciószinténsokszínűvolt,anévtudományoktatásátólanyelv-
történet,aterminológiafordítások,anyelvjárásijelenségek,azadatbázisokésszöveg-
táraktémájánkeresztülanyelvrokonság-oktatásig,deérdekeseszmefuttatásokhang-
zottakelanormalizáltközépkoriszövegekoktatásáróléskutatásáról,ametaforakog-
nitívszemantikájárólésiskolaitanításáróléssokegyébrőlis.

azirodalomtudománykutatóiazideikonferenciánegyebekközöttakurucköltészet,
az irodalminapló,sántaFerencműveiésamagyarhardfantasyelemzésével foglal-
koztak.

aneveléstudományiszekcióvolta legnépesebb,aminemcsoda,hiszenakar fő
profiljaa tanító-és tanárképzés, sehhezelengedhetetlenül szükségesapedagógiai
módszerekéselvekbehatókutatása,sazeredményekközzététele.azelőadásokegy-
arántérintettékatanárképzésésatanítástémaköreitis,mintahogyapedagógiatör-
ténetéről(ÉLEs CsaBa:Eszményi diákok és ideális professzorok. Belső elvárások és kri-
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tikai hangok az újkori európai egyetemeken),valamintalegújabbkutatásiéstanítási
módszerekről(FáynÉ dr.doMBI aLICE:Az élettörténeti narratívum mint kutatási és okta-
tási stratégia és módszer,kárPáTI andrEa:Digitális kreativitás: a vizuális nevelés és az
informatikaoktatás szinergiája,PaTaIoVá hELEna:Vzdelávanie učiteľov v multikultúrnom
prostredí,PrauznEr ToMasz:Media education – today and tomorrow,PŠEnákoVá ILdIkó és
kELEMEn andrás:Az interaktív tábla a magyar nyelv oktatásában)isfontosismereteket
szerezhettekarésztvevők.

atermészettudományiésinformatikaiszekcióakarszelleménekmegfelelőenszin-
ténhatékonyanötvözteatudományoskutatásésannakanevelésbenbetöltöttszere-
pe elemzését, s eredményei felhasználását. Csak néhány érdekes témát kiragadva
említemmegegy-egyhazaikutatóelőadását:BakonyI GáBor:Nanotechnológiával előál-
lított anyagok egyes környezeti hatásai,VásárhELyI TaMás éshoLLEr JudIT:Natural Europe:
Új projekt a természettudományi oktatás és a környezeti nevelés segítségére,VasTaGnÉ
BauEr zITa: Laikus nézetek szerepe a természettudományos nevelésben, BErECzkInÉ
GyoVaI áGnEs:Interdiszciplináris szemlélet az ének-zene oktatásban.

akonferenciaelőadásaikétkötetbenjelentekmeg.azeddigiekbenfelsoroltszakte-
rületekdolgozataiazelsőkötettartalmátképezik.amásodikkötetetegyetlentémának
szenteltékaszerkesztők,mégpediga társadalminemek tanulmányainak (Genderstu-
dies).azebbenelhelyezettírásokszerzőineknagyrészeaNemi identitás az irodalomtu-
domány és a nyelvtudomány szemszögéből elnevezésűtudományoskutatócsoporttagja.
atagokszlovákiai(abesztercebányaiBélMátyásEgyetem,anyitraikonstantinFilozófus
Egyetem,apozsonyiComeniusEgyetem,azeperjesiPalárikEgyetem)ésmagyarországi
(EötvösL.Tudományegyetem,zsigmondkárolyFőiskola,MiskolciEgyetem)egyetemekés
főiskolákkutatóiésoktatói.akötetbevezetőtanulmányanÉMETh zoLTánnak,aBélMátyás
EgyetemoktatójánaktollábólszületettésazÚj kánon: a női irodalom címmelelemziaz
1990-es években kialakult nőirodalmi kánonprojektumait és -lehetőségeit. a tudatos
szépirodalmikánonformáláseszközeikénthatározzamegazúgynevezettnőitémákmel-
lett–mintatest,aszexualitás,azanyaság–azelődökkijelölését(akánonvisszamenő-
legeshatályúkiterjesztését),valamintazonszerzőkbeemelésétakánonba,akikakortárs
irodalommáskánonjábanmárjelenvannak.Végkövetkeztetéskéntmegállapítja,hogya
nőirodalomkánonjaszámáraazönigazolásontúlmárazakérdésválikfontossá,hogy
milyenmódontudpárbeszédbeelegyedniakortárskánonokkal.

MarTa souČkoVá,azeperjesiegyetemoktatójaakortársszlovák írónőkprózapoéti-
kájátelemeztetanulmányában(K poetike próz ženských autoriek v slovenskej literatú-
re po roku 1989).azelőzőtanulmányhozhasonlóankitéraszlovákirodalombankiala-
kultnőirodalmikánonra,smegállapítja,anagy irodalmaktóleltérőennemkülönböz-
tethetőekmegafeministairodalomkialakulásánakkorszakai,hiszenanőkcsupána
19.századmásodikfelébenléphettekazirodalomszínterére,sakortársirodalomnő-
írói,sfeministakritikusaivégeztékelakánonalkotómunkát,amelyaztvisszamenőleg
iskialakította.

az összefoglaló tanulmányok sorát BEnyoVszky krIszTIán A krimi neme című írása
zárja, amelyben a szerző a női krimik elemzésében felhasználható szempontok és
elméletikeretekfelvázolásátvégziel.

atársadalminemekkutatásávalfoglalkozószekciótovábbi,irodalommalfoglalkozó
részekonkrétirodalmiművekelemzésétmutattabe.BárCzI zsóFIa A világ alatt. Egy kis-
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lány regénye címmelakétháborúközötti csehszlovákiaimagyar irodalomelfelejtett
nőíróinak egyik művét, szucsich Mária Tavasztól télig című regényét elemezte. Egy
másikkisebbségiirodalomnőírójának,BerdeMáriánakTüzes kemence címűregényét
dolgozta fel tanulmányábanBoLEManT LILLa.n.TóTh anIkó VS – egy monogram hátor-
szága címűtanulmányábanrakovszkyzsuzsaregényétsfőszereplője,aférfikéntélő
nő,Vaysándor/saroltagróf/nőszemélyesés irodalmisorsát, valamintműveisorsát
dolgoztafel.azirodalmitémáksokszínűségétjelzi,hogyafinnirodalomnőíróitólkezd-
ve(zuzana dráBEkoVá:Podoby identity v dielach Tainaron Leeny Krohn a knihách o rodi-
ne Muminovcov Tove Jansson)a19.századelfelejtettbécsiosztrákírónőjénekbemu-
tatásán(LuCIa LaukoVá:Stratégia nemožnosti ženského písania v prvej polovici 19. sto-
ročia na príklade Caroline Pichler)ésazelnyomottfeketenőidentitáskeresésénkeresz-
tül(Poór MarIanna:Nemi szerepek inverziója, identitáskonstrukciók szubverziója Alice
Walker kedves Jóisten című művében)egészenahuszadikszázadposztmodernön-
életírás-kutatásáig(PETrEs CsIzMadIa GaBrIELLa:Az emlékezet újraírásai)nagyonsokféle
témaésfeldolgozásimódjelentmeg.

agenderstudies,atársadalminemekkutatásánakinterdiszciplinaritásátbemutat-
vaazonbanazirodalmonkívültöbbmásszakterületéskutatásimódszerismegjelent.
kErEszTy orsoLya,azELTEoktatójaésagenderpedagógiakiválóművelőjeA nő és a tár-
sadalom címűfeministafolyóiratnőoktatásbanbetöltöttszerepévelfoglalkozókutatá-
sainak eredményeitmutatta be tanulmányában (The role of the press in promoting
adult women’s education in Hungary ([1867–1914]). sIPos BaLázs, szintén az ELTE
oktatója a horthy-korszak jobboldali feminizmusának jellegzetességeivel ismertette
megaszakmaiközönséget(Right-wing feminism and popular culture in Hungary in the
Horthy-era). JaBLonCzay TÍMEa, a budapesti zsigmond király Főiskola oktatója A nem
nemzeti kisajátítása a Zrínyi Ilona-reprezentációkban címűírásábanaromantikusnői
nemzetiidentitásmodelltovábbéléséneksannakmagyarázatátnyújtja,hogyanacio-
nalizmusmikéntintegráljaatársadalmiésbiológiainemet,aszexualitást.

a témakörök gazdagságát bizonyítják a további tanulmányok: szóró ILona:Nők a
parasztság civil szervezeteiben Magyarországon (Budapest), oLasz LaJos: Women’s
Public Role in Hungary in the period of the Socialism (szegediEgyetem),kEGyEs ErIka:
Nemek és nyelvhasználat a nyelvi sztereotípiák és a nyelvészeti sztereotípiakutatás
szemszögéből (MiskolciEgyetem),MIsad kaTaLIn:A természetes és a nyelvtani nem kife-
jezőeszközei a szlovák és a magyar nyelvben (ComeniusEgyetem),MÉszáros andrás:
Don Juan és Donna Juana (konstanin Filozófus Egyetem), LaMPL zsuzsanna: Zosúla -
ďovanie rodinného a pracovného zivota v praxi – výsledky empirického výskumu
(konstaninFilozófusEgyetem).

a nemzetközi konferencia sikerét bizonyítja az is, hogy szlovákia,Magyarország,
Csehország,Lengyelországésszerbia18egyeteme,tudományosköreésakadémiája
vettrésztatudományosmunkában,amelyetakövetkezőévekbenisfolytatnikívánnak.
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