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A Debreceni Egyetem 2011. no-
vember 17–18-án tartott DExpóján 
a magyar szak igen változatos 
programokkal mutatkozott be a 
leendı felvételizık elıtt. Több 
alkalommal tartottunk tájékoztatót 
összetett képzési kínálatunkról, 
hangsúlyozva, hogy szakunk szá-
mos tudománnyal ismerteti meg 
hallgatóinkat: kultúratudomány, 
hungarológia, magyar és összeha-
sonlító irodalomtudomány, ma-
gyar és finnugor nyelvtudomány. 
Bemutattuk, hogy képzési kínála-
tunk egyszerre nyújt szöveg-, kul-
túra- és nyelvelméleti, irodalom-, 
mővelıdés- és nyelvtörténeti ala-
pozást, a középiskolai oktatásra 
való felkészítést, valamint kultúra- 
és tudományszervezési szempont-
ból széleskörő gyakorlati tájéko-
zódást. 
Nemcsak formális elıadásokkal, 
hanem kötetlen beszélgetések al-
kalmával is bemutattuk oktatási 
struktúránkat a középiskolás diá-
koknak és szüleiknek. Sokan töl-
tötték ki a jelenlegi hallgatóink 
által összeállított humoros irodal-
mi kérdıívet. A sikeres feladat-
megoldók között kisorsoltuk a 
támogatóink által felajánlott díja-
kat. Több látogatónk vett részt az 
egyetemistáknak szóló, de most a 
felvételizık számára is elérhetıvé 
tett nyílt óráinkon, valamint az 

oktatóink és hallgatóink által szer-

kesztett irodalmi, művészeti és 

közéleti folyóiratok bemutatóján. 
Volt érdeklıdés Fehér Krisztina 

tanárnő Hogyan tanulják anyanyel-

vüket a babák? című, középiskolás-

oknak szóló, rendhagyó előadása 

iránt is. 
Örvendetes, hogy a két nap alatt 
60-nál is több leendı egyetemistá-

val találkoztunk. A megújult ma-
gyar szakos képzések iránt jelentı-
sen növekvı érdeklıdés mutatko-
zik, idén több mint háromszor 
annyian látogattak el hozzánk, 
mint a két évvel ezelıtti DExpón. 
--------------------------------------------- 
TEHETSÉGGONDOZÓ 
HALLGATÓI KONFERENCIA 
IRODALOMBÓL 
 

A Magyar Irodalom- és Kultúratu-
dományi Intézet 2011. november 
18–20. között I. Irodalom- és kultúra-
tudományi tehetségnap címmel tu-
dományos konferenciát szervezett 
a hallgatók számára Síkfıkúton, a 
Debreceni Egyetem kutatóházá-
ban. Az Eger melletti, csodálatos 
fekvéső település inspiratív szel-
lemi közegében magas szintő 
szakmai munkát tudtunk végezni. 
Az elıadásokon és az ezeket köve-
tı vitákon oktatók és hallgatók 
kölcsönösen tanulhattak egymás-
tól. Összesen nyolc, változatos 
témájú elıadás hangzott el, melye-
ket egyenként követett megbeszé-
lés, így mind a hallgatóság, mind 
az elıadók hatékonyan tudtak 
koncentrálni az egyes témákra. 
Ezen az alkalmon nem csupán a 
már régebb óta tudományos mun-
kát végzı hallgatóink számára, az 
egyetemi szakkollégiumok tagjai-
nak biztosítottunk szakmai fóru-
mot, hanem az alsóbb évfolyamos, 
az említett szervezetekbe még be 
nem lépı hallgatóknak is megte-
remtettük a tudományos bemutat-
kozás lehetıségét. Tehetséggondo-
zási programunk célja ugyanis, 
hogy azokban a tanévekben, ame-
lyekben nem rendeznek Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciát 
(OTDK), saját szervezéső szimpó-
ziumon adjunk lehetıséget a 
megmérettetésre tehetséges hall-
gatóinknak, a témavezetık irányí-
tásával történı felkészüléssel. Az 
ez alkalomra megírt elıadások 
szövegének a tutorális konzultáci-

ók segítségével továbbfejlesztett 
változatai a következı év házi 
OTDK fordulója után már csak 
némi csiszolást fognak igényelni. 
Remélhetı, hogy a 2013-as OTDK-
n közülük többen is sikeresen fog-
nak szerepelni. 
A mostani konferencián is azt ta-
pasztaltuk, hogy mind a régebb 
óta tudományos munkát végzı, 
mind a kutatásokkal csak most 
ismerkedı hallgatóink felkészült 
elıadóknak bizonyultak. Nemcsak 
formai szempontból voltak jók az 
elıadások, hanem a szakirodalom 
alapos ismeretérıl, pontos foga-
lomhasználatról, az elméleti belá-
tások tudatos kezelésérıl, invenci-
ózus témaválasztásról és jó elem-
zési készségrıl is tanúbizonyságot 
tettek. A konferencián az alábbi 
elıadások hangzottak el: 
Gesztelyi Hermina Ágnes: Bethlen 
Kata szöveges és vizuális önreprezen-
tációi 
Ivancsó Mária: A „szavak tajtékzó 
bısége” – Az ars compilandi kuta-
tástörténete, a kompiláció tétje a 
XVII–XVIII. századi magyar katoli-
kus prédikációkban 
Szamkó Eszter: Árpád-házi Szent 
Erzsébet 15–17. századi kultuszának 
kritikai vizsgálata 
Farkas Evelin: Vizualitás Jókai Mór 
A lıcsei fehér asszony címő regé-
nyében 
Veisz Bettina: Fordítá-s-ok(k) – Rá-
day II. Gedeon, Wesselényi Zsuzsanna 
és Aranka György „újmódi gályarab-
jai” 
Bancsi Árpád István: Nyilas Mihály 
tanulóévei? – A Bildungsroman 
mint értelmezési kontextus Móricz 
Zsigmond Forr a bor címő regényé-
nek olvasatában 
Baranyi Gergely: Költészet a másod-
lagos szóbeliség korában – internetes 
megjelenés és kánonteremtés a Telep-
csoport elıtt és után 
Nyikos Mónika: „G. A. úr 
útijegyzetei” 
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