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Előszó (Kovács Attila) 

Tisztelt Olvasó! 

Szeretettel és bizalommal ajánlom figyelmébe az SZTE Móra Ferenc 
Szakkollégium hallgatóinak konferenciakötetét, amely a Móra Akademia 
előadásainak bővített, szerkesztett változata. A kötet egyben a szakkollégiumi 
füzetek nyitó darabja, reméljük, a közeljövőben még számos kiadvánnyal 
bővíthetjük a sorozatot. Szakkollégiumunk 2011 őszén alakult, 2012 tavaszán 
szenátusi határozat is megerősítette státuszunkat, 2013 decemberében pedig 
elnyertük a minősített szakkollégium címet. 

A Móra Ferenc Kollégium, majd Szakkollégium értékes tradíciója, hogy 
szellemi otthona kíván lenni az itt élő hallgatóknak, és egyik legfontosabb 
küldetésének tekinti, hogy lehetőséget biztosítson tagjainak a szakmai 
kibontakozáshoz, a magas szintű tudományos munka megalapozásához. Ez a 
gondolat vezérelt bennünket, amikor megszerveztük először csak kurzusként a 
Móra Akadémiát, amely azzal a céllal jött létre, hogy fórumot teremtsen 
hallgatóinknak a tudományos, szakmai megnyilvánulásra, és előkészítse a 
konferenciákon való részvételt. Örömünkre a kezdeményezés megfelelő 
visszhangra talált, szinte minden tudományterületről voltak jelentkezők, és az 
esti szekcióüléseken a hallgatóság is aktívan bekapcsolódott a vitákba, kérdések 
sorát feltéve az előadóknak. A kezdeményezésünknek ráadásul külön 
motivációt jelentett, hogy az SZTE Tehetségpont felkért bennünket, vegyünk 
részt az SZTE Szakkollégiumi Konferenciák programban, mi pedig örrömmel 
álltunk rendelkezésükre. A 2013. december 2-i konferenciánk sikere, a pozitív 
visszajelzések arra ösztönöztek bennünket, hogy az előadások anyagát ne csak 
rezümé kötetben, hanem szerkesztett tanulmánykötetben is megjelentessük. 

Ami igazán izgalmassá teszi a kötetet, az a tudományterületi gazdagság, 
sokszínűség, ami a szakkollégiumunkat is jellemzi. Az ország legnépesebb 
szakkollégiumaként bölcsészek, természettudomány szakosok, joghallgatók és 
közgazdászok is részei a közösségnek, és ez a kötetben is visszaköszön, hiszen 
minden irányzat, tagozat jelen van egy vagy több tanulmánnyal. 

A kötetben a természettudomány alapvetésű tanulmányok jól kivehetően két 
részre oszthatók. Egyrészt fontos szerep jut a biológiának, hiszen a kötet 
tanulmányai szépen visszatükrözik ezen tudományterület szépségét és egyben 
sokszínűségét is. Találkozhatunk biztató ökológiai kutatások részeredményeivel 
(Hurton Ágnes: A kisszállási erdőssztyepp növényzetének leírása és 
értékelése), az orvostudományban is hasznosítható, előremutató kísérletek 
továbbgondolásával (Papp Henrietta: A TAM receptorok szerepe és esetleges 
kapcsolata Candida fajokkal). Ízületi betegségek terápiás gyógyításának 
kidolgozásához hozhat közelebb bennünket Szénási Tibor tanulmánya (Hmgb1 
elősegíti a matrilin-1 gén aktivációját a porcfejlődés korai szakaszában), 
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Tóth Liliána tanulmánya pedig a fonalas gombák által termelt defenziószerű 
proteinek biológiai szerepének és pontos hatásmechanizmusának 
megismeréséhez ad vezérfonalat. (Tóth Liliána: A Neosartorya fischeri 
antifungális protein biológiai szerepének vizsgálata). 

A további természettudományos ihletettségű tanulmányok is a 
változatosság, és a tudományos kutatások gyakorlati alkalmazhatóságának 
szellemében születtek. A ma oly fontos, és Szegeden különleges jelentőséget 
képviselő lézerfizikai kutatások egy szegmenséről kapunk képet Andrasik 
Attila tanulmányából (Ultrarövid impulzusú lézerek és tulajdonságaik), Tóth 
Ildikó pedig mágneses folyadékok előállítását vizsgálta orvos-biológiai 
felhasználás céljából, és arra a biztató következtetésre jutott, hogy a 
kifejlesztett készítmény ígéretes közvetlen a vérbe történő orvos-biológiai 
alkalmazásokra is. Kis Mariann az SZTE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai 
Intézetében fotoszintetizáló baktériumokat vizsgált spektroszkópiai 
módszerekkel, tanulmányából kiderül, hogy az oxigén megléte és hiánya felelős 
a fotoszintetikus egységekben bekövetkező reverzibilis változásokért. 

A Móra Kollégium hagyományaiból adódóan is, a kötet 
társadalomtudományos alapvetésű tanulmányai kivétel nélkül magas 
színvonalat képviselnek. A bölcsész irányultság a régészet, néprajz és 
pedagógia témaköréből merített tanulmányokban jelenik meg. Bíró Gyöngyvér 
tanulmányának már eleve rangot ad, hogy a kutatásaira épülő munkája és 
előadása az OTDK-n második helyezést ért. Egy Árpád-kori település 
ásatásaiból előkerülő régészeti leletek kapcsán megelevenedik a kor, szinte ott 
érezzük magunkat a település főutcáján, és a tanulmányt olvasva sokkal 
könnyebben megértjük a középkor emberének világát, hétköznapjait. Katona 
Kiss Attila munkájának unikumát az adja, hogy egy olyan témát vizsgál, amely 
szinte fehér folt még a nagy múltú magyar régészetben is (10–11. századi oguz 
elit-halomtemetkezések a Volga-Urál-vidékén), kutatásainak eredményei 
biztatóak, újabb adalékokkal bővítheti a rejtélyes oguz nép történetét. Apjok 
Vivien egy szívéhez közel álló témát, a makói hagymafesztivált vizsgálva jut 
tanulságos következtetésekre (A makói Hagymafesztivál jelentésváltozásai). 
Györffy Miklós (Adalékok a szegénység szubkultúrájához – Egy pedagógiai és 
társadalomtudományi nézőpontú kutatás alapvetései) a szegregált társadalmi 
rétegek információ-hozzáférési lehetőségeit vizsgálva egy nagyobb ívű kutatást 
alapoz meg. 

Szintén társadalomtudományok, de elsősorban a jog, a marketing, a 
politológia és az etika területéről merítenek Kovács Flóra, Gömbicz Nándor, 
Bárányos Edit, Haller Renáta és Pigler Alexa tanulmányai. Kovács Flóra a 
német vállalatok jelenlétét vizsgálja Magyarországon az Európai Unió 
szabadságjogainak tükrében, Gömbicz Nándor pedig egy örökbecsű témát, a 
legitimitás és az idoneitás fogalmát járja körül Niccoló Machiavelli „A 
fejedelem” című műve alapján. Bárányos Edit a felelősség problémájának 
kérdését hasonlítja össze Martin Buber és Emmanuel Lévinas filozófiájában, 
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Haller Renáta pedig saját nagy mintájú kutatásai alapján a fogyasztási 
szokásoknak és fizetési hajlandóságnak jár utána az egyetemisták körében. 
Végül, aki szereti a Coca-Colát, nem hagyhatja ki Pigler Alexa tanulmányát, 
hiszen a Coca-Cola sikerének egyik nagy titka lepleződik le az emocionális 
márkaépítés megismerésével. 

A kötet tanulmányaihoz mindenkinek jó szórakozást, kellő empátiát és 
megértést kívánok, hiszen szerzőink egy részének ez az első publikációja. 

Végül szeretnénk köszönetet mondani az SZTE Tehetségpont vezetőjének, 
Prof. Dr. Badó Attilának és munkatársának, Dr. Bóka Jánosnak, akik sokat 
segítettek a konferencia szervezésében, lebonyolításában, a Móra Akadémia 
elindításában, Bíró Gyöngyvérnek, aki formába öntötte, lektorálta, szerkesztette 
a kötetet, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézetnek, és a Nemzeti Tehetség Programnak az anyagi 
támogatásért, amelynek segítségével a kötet megjelenhetett. 

Szeged, 2014. április 11. Kovács Attila 
 a Móra Ferenc Szakkollégium 
 igazgatója 


