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FILMMUVÉSZET, FOTÓMUVÉSZET,
MÉDIA SZEKCIÓ

Filmalkotások hatása a keresztény egyház 
modernizációjára

Antal-Fórizs Máté
Filmművészet, fotóművészet, média szak, alapképzés, III. év

Elérhetőség: antal.forizs.mate@gmail.com

Témavezető: 
Dr. Virginás Andrea egyetemi docens, szakkoordinátor
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Média Tanszék

 Dolgozatomban bibliai ihletésű filmjeleneteket elemzek 
olyan művekből, melyek szerintem hatással lehettek/lehetnek a 
Krisztus-követő felekezetekre. Hipotézisem az, hogy a 
vizsgálandó alkotásokban egyszerre jelenik meg az adott 
rendezők vallásos értékrendje és egyházkritikája, különös 
tekintettel az Egyház túlzott „maradiságára” vagy nyilvánvaló 
„képmutatására”. Két világraszóló katolikus rendező, Federico 
Fellini és Martin Scorsese műveiből ragadom ki, valamint 
elemzem azokat a részeket melyek vallási tanoknak 
ellentmondó, vagy épp megbotránkoztató jeleneteket 
tartalmaznak.

Kulcsszavak: vallás, ellentmondásosság, jelenetek, Fellini, 
Scorsese



A női nem és nemiség felsőbbrendűségét alátámasztó
filozófiai eszmék és ennek fotografikus ábrázolása 

(Fotósorozat)
Fóris Eszter Andrea

Filmművészet, fotóművészet, média szak, alapképzés, III. év

Elérhetőség: foriseszter@hotmail.com

Témavezető:
Dr. Mira Marincaș egyetemi adjunktus
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Média Tanszék

 A történelem során számos tanulmányi ágazatot 
foglalkoztatott a férfi és a nő bináris oppozíciója és az ebből 
fakadó releváns ellentétpárok, valamint a kultúrákban kialakult 
hierarchia. Csak a Bibliát alapul véve, századokat áthídaló 
érvelések és tanulmányok kiindulópontjaként szolgált ebben a 
kérdéskörben, de a közelmúltban számos tanulmány szól az 
őskori primitív civilizáció lehetséges viszonyulásiról ehhez a 
dichotómiához, mindemellett pedig konkrét történelmi 
mozgalmakról is olvashatunk, amelyek egyik-másik nem 
felsőbbrendűségét hivatottak elismerni. A művészetek 
különböző ágazatai sosem feledkeztek meg a nemek 
ábrázolásairól, a váltakozó stíluskorszakoknak megfelelően, 
számos műalkotással talákozhatunk, amelyek mind más és más 
filozófiai eszmét követve fejezték ki, egyik-másik nem szépségét, 
lényegét, hatalmát. S bár a művészi alátámasztás, nem 
feltétlenül elegendő ahhoz, hogy egyik nemet egy 
magasztosabb rangra emelje, de hosszú filozófiai tanulmányok 
is érvelnek amellett, hogy a női nem, lehet a magasztosabb, 
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a felsőbb rendű, az igazságosabb, az őszíntébb, az érzékibb. 
A művészeti alkotások ugyanis mindig valami érzékibbet, 
valami magasztosabbat és nem utolsó sorban valami igazán 
őszintét szerettek volna kifejezni. Ilyen meggondolásból a női 
nem művészeti ábrázolásai, tisztán képesek alátámasztani az 
adott nem felsőbbrendűségét, kiváltképp ha aktfotóról van 
szó.

Isten nyugtassa! (Kisjátékfilm)
Gödri Attila

Filmművészet, fotóművészet, média szak, alapképzés, III. év

Elérhetőség: : atticim15@gmail.com

Témavezető:
Dr. Felméri Cecilia  egyetemi adjunktus
Fekete Ibolya filmrendező, forgatókönyvíró
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Média Tanszék

 Ez a film egy család szokatlan viselkedésmódját mutatja 
be. „A nagy” család összegyűl, hogy az elvesztett dédnagymama 
temetkezési szertartásának mind lélektani, mind fizikai 
folyamatát véghezvigyék, viszont ez a kollektíva egyszerűen 
nem tud egy egészként működni. Mindenki a saját, pitiáner, 
személyes problémáját próbálja előtérbe helyezni, amíg az 
igazán fontos háttérbe szorul. A temetési szertatás 
legdramatikusabb pillanatában, a koporsó födelének az alaphoz 
való odaszögezése pillanatában, a család, mint egyének tömege 
egyszerűen nem bírja tovább a feszültséget, egymásba karolnak 
és szilárd oszlopokként, egy egészként befejezik a szertartást.
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Nyílt tengeren (Dokumentumfilm)
Iankó Ervin

Filmművészet, fotóművészet, média szak, alapképzés, III. év

Elérhetőség: iankoervin@yahoo.com

Témavezető:
Balogh Zsolt  rendező
Dr. Lakatos Róbert egyetemi docens
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Média Tanszék

 A Nyílt tengeren című dokumentumfilm (színes, 50 perc) 
Slawomir Mrozek abszurd drámájának sajátságos 
megközelítése, amely egy színházi bemutató próbafolyamata 
köré épül. A történet egy Kolozsvár melletti kis faluban, 
Magyarfenesen játszódik, szereplői a faluban működő 
gyerekszínjátszó csoport tagjai, 7-8 éves kislányok. Az általuk 
próbált előadás 3 hajótörött története, akik a tenger közepén, 
élelem hiányában azon tanácskoznak, melyiküket egyék meg. Az 
erőszakkal és csalással kinevezett áldozat végül önkéntes 
jelentkezővé válik, akinek a halál, ideológiai vonatkozásban, 
végre értelmet ad az életének. A film alatt a szereplők különböző
élethelyzetekbe kerülnek, amelyek során a Mrozeki abszurd 
beköltözik életterükbe, életükbe. A kertben, az utcán, a 
játszótéren, a gyerekszobában, a szabónál, a szomszédnál olyan 
élethelyzetekben találják magukat, melyekben a próbált előadás 
három szélsőséges karaktertípusa, a próbákon, a színpadon kívül 
is tovább él.
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Patarét (Fotósorozat)
Ilyés Zalán

Filmtudomány Mesteri szak I. év

Elérhetőség: ilyeszalann@gmail.com

Témavezető:
Dr. Mira Marincaș egyetemi adjunktus
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Média Tanszék

 Sorozatomban a „Patarét” nevű helyen élő emberek 
életét szeretném feldolgozni. Nem a közhelyekre akarok 
összpontosítani, hogy milyen a helyzetük, hogyan élnek, ugyanis 
ez csak a felszín, amelyet már rengeteg híradás bemutatott. Egy 
személyesebb hangvételű esszét képzeltem el. Szeretném 
megtalálni a pataréti valóságot, a szépségeivel és gyötrelmeivel 
együtt, és ezt az életérzést megragadni. Fel akarom tárni azt az 
életet, ami itt kialakult, és kendőzetlen valóságában az igazi 
arcát mutatni a fényképeken. Ehhez arra van szükségem, hogy 
megismerjem az ottani embereket és barátságba kerüljek velük, 
egyszóval befogadjanak. Nem egy átutazó turista akarok lenni, 
akik már lefényképezték azt, amit egy kívülálló lefényképezhet, 
hanem azt akarom, amit más nem talált még meg. Szeretnék 
több napot folyamatosan ott tölteni, ha úgy adódik, akkor több
alkalommal visszajárni. Az eddigi tapasztalataim során rájöttem, 
hogy hasonló projektet elkészíteni nem órák, napok, hetek, 
hanem sokkal inkább hónapok és évek munkája. Így én is 
hónapokban gondolkodom elsősorban.  A „miért őket” kérdésre 
a válaszom egyértelmű. Bennem egyre nagyobb undort váltanak 
ki bizonyos emberek, csoportok azzal a hozzáállással, amit 
azokkal szemben tanúsítanak, akik mások, mint az átlag.
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Elítélnek, ha roma vagy, ha arab vagy, ha ilyen és olyan vagy. 
Akik nem illeszkednek be a normákba, azok máris azon kapják 
magukat, hogy kiközösítik, és esélyeik, hogy egy normális életet 
alakítsanak ki, jócskán csökkennek. Az a roma kisebbség, amely 
témám középpontjában áll, a több évtizede fennálló 
előítéleteknek köszönhetően, most ott tart, hogy ilyen helyeken 
kénytelen élni, és lassan már ezt tartják természetesnek. Én a 
fényképekkel harcolni szeretnék az ellen, amit az ítélkezés és az 
el nem fogadás tett ezekkel az emberekkel, amely mentalitás a 
mai világunkat egyre jobban áthatja. Persze mindig a 
legegyszerűbb dolog az ítélkezés, és a beskatulyázás hogy ezek 
az emberek ilyenek és olyanok. Azonban lehet, hogy ha egyenlő 
feltételekkel indulna mindenki, és nem néznénk le valakit, csak 
azért mert más nemzetiségű és eltér a bőre színe, akkor talán 
nem alakulnának ki a világban olyan helyek, mint a Patarét. Ha a 
segélyek helyett valódi esélyeket ajánlanánk fel nekik. Ily módon, 
ezekért a körülményekért mindenki felelős, aki akár egy szóval is, 
de ítélkezik másokon, és magát előbbre valónak gondolja. 
Remélem, hogy a sorozat elkészítése alatt meg tudom mutatni 
milyen kemények ezek az emberek, és azt, hogy ebben a nehéz
életben is létezik számukra boldogság, mert megteremtik az azt 
okozó pillanatokat a nyomorban is.
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Folyik a tej (Kisjátékfilm)
Holhos Fanni

Filmtudomány Mesteri szak, II. év

Elérhetőség: fholhos@gmail.com

Témavezető:
Pálos György egyetemi adjunktus
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
Filmtudomány Tanszék
Dr. Pethő Ágnes egyetemi tanár, tanszékvezető
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Média Tanszék

 Egy buszmegálló nyomorúságos közegében hétköznapi 
emberek várakoznak. Ebbe a nyugalomba és nihilbe érkezik egy 
kívülálló, aki csak szeretne felszállni az ott várakozó buszra és 
tovább állni. Azonban a busz nem indul, és úgy tűnik, senki nem 
mozdul semerre. A várakozók mintha észre sem vennék a 
fiatalembert, nem tulajdonítanak sok jelentést a 
nyugtalanságának.

 Miután a fiú több sikertelen kísérletet tesz arra, hogy 
felvegye a kapcsolatot a buszmegállóban lévő emberekkel, 
illetve hogy kiderítse a mozdulatlanság okát, egyszer csak 
elveszti a türelmét. Nem törődik bele a körülötte lévők 
lomhaságába és úgy dönt, hogy kezébe veszi az irányítást. Elköti 
a buszt és elhajt vele. De ez a tette is sikertelenségbe fullad és 
végül minden visszazökken az eredeti kerékvágásba.
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Medit (Kisjátékfilm)
Patrubány Csilla

Filmtudomány Mesteri szak, I. év

Elérhetőség: office@mamagolo.com

Témavezető:
Dr. Buglya Sándor rendező
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Média Tanszék

 A film egy rövid mese, a szerelemről szól, egy 
találkozásról, aminek következtében egy láthatatlan lány testet 
ölt, emberré válik, majd meghal és újra láthatatlan lesz. Ez elég 
egyszerű. Születés, szerelem, halál. A film lassú és tapogatózó, 
mint ahogy az ember felfedezi a világot. Mivel egyetlen snittben 
nem volt motivált forgatni, mert valamelyest idő telik el, ezért 6 
egysnittes jelenetből áll. Diegetikus hang szinte nincs, csak a 
párbeszéd, ami elmeséli a történetet. S mivel meséli, ezért nem 
pont azt nézzük, amit hallunk. Vagyis nem mindig azt látjuk, amit 
nézünk.
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A Gálcsere–Páter-gerinc–Bükk területének 
szeméttérképe

Gilyén Roland-Tivadar
Környezettudomány Szak, III. év

Elérhetőség: gilyen_roland@yahoo.com

Témavezető:
Dr. Poszet Szilárd egyetemi adjunktus
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Környezettudomány Tanszék

 Az utobbi évtizedekben az emberi társadalom által 
termelt hulladék mennyisége nagyon megnövekedett. Legtöbb 
esetben a fölösleges hulladékot a települések szélére szétszórva 
dobják el. Sok esetben a települést övező zöld övezetekre kerül 
a hulladék, amelyek egyben a városi kiránduló helyek is. Ilyen 
terület a Kolozsvártól DNy-ra található Bükk. Egyik 
terepgyakorlat során a Kolozsvár melletti Bükk erdőben 
rengeteg ilyen kisebb nagyobb hulladékkupacot találtunk és 
elhatároztuk, hogy feltérképezzük ezeket. A térképezést terepi 
megfigyeléssel végeztük el és a szeméthalmok helyzetét GPS 
segítségével jelöltük meg, illetve összetételük és méretük szerint 
külön kategóriákba soroltuk. Fő célunk annak kiderítése volt, 
hogy a várostól távolodva tapasztalható e valamilyen változás, 
különbség mutatkozik-e a városszéli és a turista ösvények menti 
kupacok összetételében és méretében, és összehasonlítani a 
jelenlegi állapotokat egy 2008-as felmérés eredményével.

Kulcsszavak: hulladék, Gálcsere, Páter-gerinc, szeméttérkép
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Városban és város közelében nőtt mezei csiperke 
fogyaszthatóságának felmérése az elemösszetétel 

alapján
Kántor Izolda

Környezetvédelem és Monitoring Mesterképző, I. év

Elérhetőség: kantorizolda@yahoo.com

Témavezető:
Dr. Zsigmond Andreea-Rebeka egyetemi adjunktus
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Környezettudomány Tanszék

 Az utóbbi évtizedben megnőtt az érdeklődés a városi 
ökoszisztéma-szolgáltatások iránt azzal a céllal, hogy 
szorgalmazzák a helyileg megtermelt élelmiszerek 
forgalmazását a globális élelmiszerlánccal szemben. Erdélyben 
hagyománya van a kirándulásokkal, szabadidős programokkal 
összekötött gombászásnak. Az egyik közkedvelt gomba a mezei 
csiperke (Agaricus campestris), amely könnyen felismerhető, a 
mezőkön mindenfele megtalálható, sőt a városi parkokban is 
előfordul. Célul tűztük ki városi és városon kívüli zöld 
övezetekből származó mezei csiperke fogyaszthatóságának 
vizsgálatát az elemösszetétel alapján, a kereskedelemben 
forgalmazott kétspórás csiperke (Agaricus bisporus) 
elemösszetételével való összehasonlítását. A városi zöld 
övezetekben nőtt mezei csiperke szignifikánsan (p < 0,05) 
megkülönböztethető volt a városon kívüli mezőkön nőtt 
csiperkétől a magasabb nátrium-, kalcium-, alumínium-, 
vastartalom, valamint az  alacsonyabb ezüst-, réz- és 
kéntartalom alapján. A mesterséges táptalajon termesztett 
kétspórás csiperke a leggazdagabbnak bizonyult káliumban és
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foszforban, ugyanakkor a legszegényebb volt az esszenciális 
nyomelemekben. Az egészségre nézve kockázatot jelentett a 
mezei csiperke viszonylag magas higanytartalma (9,8–10,9 
mg/kg száraz anyagra számolva a kalapban és 5,0–9,3 mg/kg 
száraz anyagra számolva a tönkben). Az Egészségügyi 
Világszervezet Élelmiszerbiztonsági Szervezete (WHO/JECFA) 
szabályozza a heti rendszerességgel fogyasztott élelmiszerek 
maximális toxikus fémtartalmát. Az érintett elemekre megadott 
értékek alapján megállapítottuk, hogy a friss mezei csiperkéből, 
heti rendszerességgel, 300 g biztonságosan fogyasztható.

Kulcsszavak: mezei csiperke, elemösszetétel, fogyaszthatóság, 
toxikus elemek, ICP-OES

Kovaalga-közösségek összehasonlítása az élőhelyük 
függvényében egy máramarosi tőzeglápban

Rákossy Izabella
Környezetvédelem és Monitoring Mesterképző, I. év

Elérhetőség: izabellarakossy@yahoo.com

Témavezető:
Dr. Szigyártó Irma-Lídia egyetemi adjunktus
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Környezettudomány Tanszék

 Mivel a kovaalgák elterjedten alkalmazott indikátor 
szervezetek, fontos ismerni a fajok környezeti tényezőkkel 
szembeni preferenciáit, különösen az olyan kevésbé ismert, 
extrém élőhelyek esetében, mint amilyenek az 
oligotróf/ombrotróf tőzeglápok. Ökológiai jellegű felmérések az 
erdélyi tőzeglápok kovaalga-közösségeivel kapcsolatban
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csupán az utóbbi néhány évben kezdődtek. Ezek folytatása a 
jelen tanulmány is, amelynek keretében a máramarosi régióban 
található Vlășinescu tőzegláp bevonatalkotó 
kovaalga-közösségeit vizsgáltuk, összehasonlítva a láp területén 
fellelhető két fő vizes élőhely-típus (lápszem és patak) 
alga-közösségeinek az összetételét.
 A kétféle élőhely nem csupán álló-, illetve folyóvízi 
jellegében különbözik, hanem egy sor kémiai változó 
tekintetében is, amely különbségeket nagyon jól tükröznek a 
kovaalga-közösségek is. A 2015-ben és 2016-ban gyűjtött 
bevonatminták alapján nyert eredmények megerősítik, hogy a 
savasabb, ásványi anyagokban szegényebb, de szerves 
anyagokban gazdagabb lápszemek alga-közösségei 
szignifikánsan kisebb fajszámúak, ugyanakkor időben állandóbb 
összetételűek, és sokkal több savkedvelő, extremofil fajt 
foglalnak magukba, mint a Vlășinescu  patakot benépesítő 
közösségek. Mindkét élőhely-típus sajátos, domináns, indikátor 
fajcsoporttal jellemezhető.
 A láp több, romániai viszonylatban ritka kovaalga fajnak 
is otthont ad, ugyanakkor aggodalomra ad okot egy invazív faj 
(Didymosphaenia geminata (Lyngbye) Mart. Schmidt 1899) 
megjelenése és terjedése a láp patakjában. 
 Eredményeink alátámasztják a tőzeglápok, mint extrém 
élőhelyek, biodiverzitási jelentőségét a mikroszkopikus 
mérettartományban is.

Kulcsszavak: kovaalgák, acidofil, bioindikátor, tőzegláp, 
lápszem
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 Az erdőssztyeppek olyan mozaikos vegetációjú 
élőhelyek, amelyekben nyílt nyárerdő foltok, száraz gyepekkel 
váltakoznak. A Kárpát-medencében, a Magyar Alföldön 
előforduló szubmediterrán erdőssztyeppek jelentős részét az 
elmúlt évszázad során végbement tájátalakítás következtében 
művelés alá vonták és kiterjedt területeken tájidegen fenyő- és 
akácültetvényeket hoztak létre. Az intenzív erdőgazdálkodás 
következtében az erdők élőhelyi struktúrája megváltozik, és ezek 
hatással vannak a gerinctelen faunára. Vizsgálatom során, 
természetes erdőssztyeppek és ültetett fenyőerdőfoltok 
pókközösségeit hasonlítottam össze. Kiskunhalas és Tázlár 
települések közelében 20 mintavételi pontot jelöltünk ki: 10-et a 
természetes nyárerdő foltokban és 10-et a száraz gyepekkel 
közvetlenül érintkező fenyőerdőkben. A pókok 
mintavételezésére a talajcsapdázás módszerét választottam, 
minden mintavételi pontban 9 darabot helyeztem el, hármasával
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az erdőben, a szegélyen és a gyepen, 2015-ben két időpontban 
ismételtem meg a gyűjtést (április 2-14, június 6-20). A 
mintavétel során 2443 egyedet gyűjtöttem be, ebből 1790 
egyed volt kifejlett és 103 fajt azonosítottam. Az erdők 
fajgazdagabbak voltak a szegély és a nyílt homoki gyephez 
képest, a természetes erdőfoltokban nagyobb volt a pókok 
abundanciája. Funkcionális diverzitásuk kisebb volt a gyepen, 
mint a szegélyen és az erdőben. Jelentős különbséget találtam 
az idegenhonos erdőültetvények és a természetes 
erdőssztyeppek pókközösségei és funkcionális diverzitásuk közt, 
amelyet a fenyvesek szegényebb pókfaunája és a generalista 
pókok nagyobb aránya okoz. Vizsgálatom alapján elmondható, 
hogy az alföldi fenyvesek gyenge minőségű másodlagos 
élőhelyet jelentenek a pókok számára.

Kulcsszavak: erdőssztyepp, tájátalakítás, ültetett erdő, 
pókfauna, funkcionális diverzitás
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 A Hója-gerinc beépítettségének mértéke sokat változott 
az utóbbi évtizedekben mind a lakóövezetek, mind az ipari 
létesítmények terén. A dolgozatban a beépítettség arányának 
változását vizsgáljuk az utóbbi évtizedekben, illetve azt, hogy ez 
milyen hatással van a természetre. A nagy meredekségű déli 
lejtőn az egykori szőlősök helye fokozottan beépült, már csak a 
nehezen beépíthető területek egy része maradt szabadon. A 
kevésbé meredek északi lejtő nagy részén jól megőrződtek a 
pleisztocén-holocén időszak határán stabilizálódott csuszamlás 
halmazok. A lejtő alsó szakaszát megbontották, hogy helyet 
biztosítsanak az ipari övezet fejlődésének, ami a csuszamlások 
újraaktiválódásához vezetett. A legfrissebb 2015 novemberében 
történt, amikor egy nagyjából kéthektáros felületet érintett a 
tömegmozgás, ennek elemzéséhez a terepi megfigyelések 
mellett, a 2016-ban, drónnal készített felvételek adatait 
használtuk.

Kulcsszavak: Hója-gerinc, lakóövezet, beépítettség, 
ipari-övezet, csuszamlás
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 Az elmúlt években az adszorpciós eljárások hatékony 
víztisztítási technikának bizonyultak, erre a célra a 
leggyakrabban használt adszorbens az aktív szén, melynek 
használata gazdaságilag nem előnyös, ezért korlátozott 
mennyiségben használják ipari szennyvizek tisztítására. 
Vizsgálataink környezetbarát adszorbens keresésére irányulnak, 
amelynek alkalmazása lehetővé teszi az aktív szén 
helyettesítését. 
 A kutatás célja vizes közegben vizsgált szerves 
festékindikátorok (metilén-kék, kongó-vörös, malachit-zöld, 
brómfenol-kék) megkötődése szilárd biohulladék felületen. Az 
adszorpciós vizsgálatainkat statikus körülmények között 
különböző koncentrációtartományban végeztük. 
Tanulmányoztuk a kiindulási festékkoncentráció változását, a pH 
hatását az adszorpciós folyamatra, az egyensúlyi folyamatokat, a 
szorpció kinetikáját, valamint a részecskék közötti 
intrapartikuláris modellt. Elektron mikroszkópia segítségével 
elemeztük a szerkezet morfológiai változásait, továbbá  EDX 
mikroanalízist és ökotoxikológiai vizsgálatokat is végeztünk. 
Eredményeink alátámasztják az egyes paraméterek hatását a 
szorpciós folyamatra.

Kulcsszavak: biohulladék, metilén-kék, kongó-vörös, 
malachit-zöld, brómfenol-kék, bioszorpció
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 Kutatásom a helyi magyar elit szerepét vizsgálja a lokális 
identitás kialakításában és fenntartásában. A vizsgált település a 
kalotaszegi régióhoz tartozó Magyargyerőmonostor községe, 
ahol ez a kérdés többszörösen összetett problémát feltételez a 
szórványlétből adódóan. Primér forrásként a falu 
néptanítójának, Bálint Árpádnak a kéziratgyűjteményét 
tanulmányoztam, aki 1950-től haláláig (2015-ig) szolgálta a 
közösséget munkájával és sokoldalú kultúrtevékenységével. A 
dokumentumok által azokra a toposzokra, sajátos jegyekre 
világítok rá, amelyek meghatározzák lokális és tágabb 
értelemben a kalotaszegi identitástudatot. Dolgozatom arra 
mutat rá, hogy az idegenből jött tanító, aki értelmiségiként 
önként vállalja az elit szerepet egy faluközösség zárt 
rendszerében, korlátozott lehetőségek közepette, hogyan válik 
egy etnikai burok fenntartójává.

Kulcsszavak: szórvány, helyi elit, néptanító, identitástudat
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 Dolgozatom témája a romániai magyar kisebbség 
anyanyelv használatához kötődik. Ezúttal azonban nem a 
nyelvhasználatot biztosító jogi keretre helyeztem a hangsúlyt, 
sokkal inkább azt vizsgálom, hogy a nyelvhasználat miként 
nyilvánul meg az egyének szintjén, a hétköznapi életben. Ezt 
elsősorban két település nyelvi tájképének vizsgálatával és a 
kapott eredmények elemzésével értem el. 
 Dolgozatomban kifejtem, hogy mit is értünk nyelvi tájkép 
alatt és ez miként jelenik meg a vizsgált településeken. Továbbá 
választ keresek arra, hogy milyen tényezők befolyásolják egy 
bizonyos nyelvi tájkép kialakulását, és hogy a szakirodalomban 
meglévő számos elmélet közül a vizsgált esetekben melyek 
érvényesülnek. Ugyanakkor dolgozatom egy összehasonlításra 
alapul. Úgy gondoltam sokkal jobban ráláthatok a magyar 
kisebbség anyanyelv használati szokásaira, amennyiben két 
eltérő környezetben vizsgálom azt. Kutatásom során tehát két 
település adatait dolgoztam fel. A magyar lakosság aránya 
mindkét esetben eléri a jogszabályokban küszöbként felállított 
20%-ot, azonban míg az egyik helyszínen alig haladja meg ezt

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS
EURÓPAI TANULMÁNYOK SZEKCIÓ



az arányt, a második településen a magyar lakosság arányaiban 
megközelíti a 80%-ot. 
 Eredményeimmel arra a kérdésre próbálok választ adni, 
hogy a demográfiai összetételben megjelenő jelentős 
különbség milyen mértékben befolyásolja a település lakóinak 
nyelvhasználati szokásait.

Orbán Viktor üzeneteinek keretezése a 
kvóta-népszavazás előtti hónapban
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 Kutatásom témája egy kiemelkedő érdeklődéssel bíró 
esemény, a kvótanépszavazás médiareprezentációjának 
vizsgálata, valamint ezen belül is az Orbán Viktor miniszterelnök 
üzeneteiben megjelenő és arra alkalmazott keretezési stratégiák 
elemzése. Véleményem szerint Orbán Viktor egy olyan 
karizmatikus személy, aki politikai kommunikációjával 
befolyásolni tudja mind a médiát, mind a közvéleményt. 
Kutatásom célja feltárni, hogy Orbán milyen kereteket alkalmaz, 
illetve milyen fogalmakat használ egy-egy témán belül, majd a 
későbbiekben megvizsgálni, hogy ezek a fogalmak és keretek 
hogyan jelennek meg a különböző média felületeken.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS
EURÓPAI TANULMÁNYOK SZEKCIÓ



Kulcsszavak: kvóta-népszavazás, Orbán Viktor, médiakeretezés, 
migráció

A fakultatív magyar nyelvoktatás helyzete Romániában
Gáll Erika

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, II. év

Elérhetőség: gallerika91@gmail.com

Témavezető:
Dr. Toró Tibor egyetemi adjunktus
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék

 A dolgozatban a romániai fakultatív magyar nyelvoktatás 
működése kerül bemutatásra, különös tekintettel annak a 
romániai magyar oktatási rendszerre gyakorolt hatására. A 
dolgozat első része a törvényi keret elemzi, ennek részeként 
kitérve a fakultatív magyar nyelvoktatás tantervi szabályozására 
is. A második részben néhány esettanulmány által körvonalazom 
a fakultatív magyar nyelvoktatás gyakorlati működését, annak a 
magyar tannyelvű oktatásra gyakorolt hatását.
 Romániában a magyar oktatási rendszer mintegy 
kiegészítő részeként működik a fakultatív magyar oktatás azon 
diákok számára, akik tanulmányaikat nem magyar nyelven 
végzik. Az utóbbi időben jelen témában is érintett kutatások (vö. 
pl. Iskolák veszélyben program) arra hívják fel a figyelmet, hogy 
Romániában a fakultatív magyar nyelvoktatás sok esetben a 
magyar tannyelvű oktatás alternatívájaként szolgál, ugyanis 
diákokat von el a magyar tannyelvű oktatástól. Ilyenként pedig 
kontraproduktív a magyar tannyelvű oktatási hálózat 
szempontjából. Dolgozatomban ezen hipotéziseket igyekszem
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megvizsgálni, illetve kiegészíteni a vonatkozó esettanulmányok 
által.

Kulcsszavak: fakultatív magyar oktatás, magyar tannyelvű 
oktatás, tannyelvváltás, veszélyeztetett oktatási helyszín
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 Az emberi vándorlás, vagy más néven migráció, mint a 
társadalom egyik fontos jelensége már évezredek óta ismert. 
Sok esetben a migráció volt az oka városok és nemzetek 
kialakulásának vagy a kultúrák esetleges szétesésének. A 
migrációnak több típusa ismert, megkülönböztetünk: külső vagy 
belső migrációt, egyéni vagy tömeges vándorlást, kényszerből 
vagy szabad akaraton alapuló helyváltoztatást, időszakos vagy 
tartós, gazdasági vagy politkai, illetve legális vagy illegális 
migrációt. A mai európai migrációs válság okai a fegyveres 
konfliktusok, politikai és vallási különbségek. Európába jelenleg 
a Közel-Keletről és Közép-Ázsiából érkeznek főleg politikai 
menekültek, míg Afrikából és a Balkánról inkább gazdasági okok 
miatt. A tömeges migráció kezdete a 2000-es évek elejére

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS
EURÓPAI TANULMÁNYOK SZEKCIÓ



tehető, amikor a Közel-Keleten kitört az iraki háború, majd  
mindössze néhány évvel ezelőtt a menekült áradat egyre 
növekvőbb tendenciát mutatott. Mára már az Európai Unió több 
millió politikai, illetve gazdasági menekültnek próbál otthont 
adni.
 A migráns-hullám az európai politikusokból igen eltérő, 
sokszor egymásnak ellentmondó reakciókat váltott ki. A 
kutatásom célja, hogy megvizsgáljam a nyugati politikusok 
véleményét az Európai Uniót jelenleg éritnő migráns áradatról, 
valamint, hogy pontosabb képet tudjunk alkotni arra 
vonatkozóan, hogy egy ilyen helyzetben mennyire tudnak 
együttműködni az országok vezetői. Tíz állam vezetőjének és az 
Európai Unió elnökének vizsgáltam a nézeteit és véleményét a 
migráns válság kezeléséről, figyelembe véve azt a tényt, hogy 
ezen országok vezetőinek véleménye lényegesen különbözik. 
Míg egyes államok vezetői támogatnak egy egységes menekült 
politikát, addig más politikusok megvédnék országaik határát, és 
nem hajlandóak elfogadni egy betelepítési kvóta rendszert, 
további vezetők véleménye pedig ingadozik.

Kulcsszavak: Európai Unió, migrációs válság, politikusok, 
interjúk, kötelező kvóta
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 Dolgozatomban a kisebbségi magyar online sajtóban 
megjelenő ellenségképeket és az azokat megteremtő 
diskurzusokat igyekszem vizsgálni. Azokat az eseteket 
szeretném kiemelni, amelyekben fellelhetőek más kisebbségi 
csoportok (ezen kutatás esetében a homoszexuálisok,
migránsok) ellen irányuló negatív attitűdök, és amelyek az 
elmúlt időszakban az erdélyi magyar közéletben vitát 
generáltak. Arra próbálok választ találni, hogy mivel 
magyarázható az erdélyi magyar kisebbség elutasítása, hiszen 
azt feltételeznénk, hogy megélve nap, mint nap a kisebbségi lét 
negatívumait, találkozva a hátrányos megkülönböztetéssel, 
sokkal elnézőbbek a hasonló csoportokkal szemben, legyenek 
azok etnikaiak vagy társadalmiak. 
 Mint rendszeres kisebbségi magyar médiafogyasztó, és 
az erdélyi magyar közösség tagja, fontosnak látom, hogy olyan 
témákra helyezzünk hangsúlyt, amelyek az utóbbi időben, habár 
viszonylag sokat vitatott témái voltak az erdélyi magyar 
nyilvánosságnak, vagy túlságosan egyoldalúan lettek 
bemutatva, vagy pedig nem kaptak elég nagy figyelmet. 
Márpedig fontos, hogy egy viszonylag tabunak számító témáról, 
minél több szempontot ismerjünk meg.
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 Az elmúlt egy év legfontosabb, legolvasottabb és 
legvitatottabb témáit gyűjtöm össze, amelyek különböző erdélyi 
magyar portálokon jelentek meg. (szekelyhon.ro, maszol.ro, 
transzindex.ro). Az újságcikkeket, kommenteket és olvasói 
leveleket témák köré csoportosítom, majd elemzem azok 
diskurzusát. Az előítéletesség létét vagy nem létét, a diskurzus 
mögötti politikai és társadalmi hátterét vizsgálom.

Kulcsszavak: erdélyi magyar sajtó, ellenségképek, migráció, 
melegházasság, diskurzus

Erdélyi fiatalok politikai szocializációja
Varga Szilvia

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, II. év

Elérhetőség: vargaszilvia1992@gmail.com

Témavezető:
Dr. Toró Tibor egyetemi adjunktus
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, 
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék

 Az elmúlt években jelentős számú kutatást végeztek 
világszerte, hogy fényt derítsenek arra, hogyan látják a fiatalok a 
politikát és a politikusokat, milyen állampolgári ismeretekkel 
rendelkeznek, illetve milyen a demokráciához való hozzáállásuk. 
Kutatásom célpopulációja azok a 17 éves (magyar) diákok, akik 
még nem rendelkeznek szavazati joggal, viszont már csak pár 
hónap választja el őket attól, hogy beleszólhassanak az ország 
ügyeibe. Vizsgálódásomban az ők állampolgári attitűdjeiket, 
demokráciaképüket, politika iránti érdeklődésüket, politikáról 
alkotott véleményüket próbálom feltárni. Esettanulmányként 
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két település: Segesvár és Kolozsvár  magyar középiskolásainak 
attitűdjét hasonlítom össze.

Kulcsszavak: fiatalok, politika, állampolgárság, demokráciakép, 
az első pecsét
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