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A szám tanulmányainak
és szemléinek
angol nyelvű összefoglalói
Three Hungarians by the Baltic Sea
The Baltic Sea and Gdańsk in the Eyes of György Somlyó,
Tibor Pethő and Péter Ruffy
Marcin Grad
Abstract
A good proof that Poland was an object of interest to Hungarian writers and journalists in the period following
World War 2 are a few travelogues and reports: A Visztula sellője (The Siren of Vistula, 1954) by György
Somlyó, A Kárpátoktól a Balti-tengerig (From the Carpathians to the Baltic Sea, 1956) by Tibor Pethő and
Varsói hajnal (A Dawn in Warsaw, 1961) by Péter Ruffy. The goal of the study is to show, how the three aforementioned Hungarian authors perceive the Baltic Sea and its role in the new, socialist Poland, what impact the
most important polish coastal city, Gdańsk, had on them.
Keywords: Baltic Sea, Gdańsk, Polish seaside, travelogue, Hungarian journalists

Transcultural Travel (in Sándor Zsigmond Papp’s Hate novel)
Éva, Bányai
Abstract
In my essay I examine the signs of transculturalism, hybridity, the textual manifestation of otherness / alienation, as well as the interchange of different registers and their interaction in Sándor Zsigmond Papp’s Hate
novel (2018). Bilingualism and the other language are text-forming and shaping component of the novel. The
interference off the different cultural, religious and mental relations, as well as the dominance of a definite sense
of transculturalism are the main focuses of the literary work.
Keywords: contemporary Hungarian prose, transculturalism, travel narrative, in-between

Andrea Coddington’s novel The Jewish Women’s characteristic features
from the point of view of binary opposition
Magdaléna, Hrbácsek
Abstract
In this study I examine how binary opposition, the central concept of theories dealing with symbolic classifications of cultural anthropology comes to life in the novel; the representation of our and their group traditions, as
well as how the degrees of stereotyping appear in the text. Last but not least, I also study the cohesion forces
along which the diaspora Jewish ethnic and religious community has survived in Europe and overseas.
Keywords: representation, self-representation, binary opposition, stereotypes
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Transformations in Udmurt translations of Hungarian folk literature
Dmitrij A. Jefremov
Abstract
By now a relatively high number of Hungarian literary works has been translated into Udmurt. Translators
try to convey the whole essence of the work, its artistic design. Moreover, they have to make various changes
at different linguistic levels - lexical, grammatical, etc. This works gives an analysis of lexical (transcription,
transliteration, calque) and lexical-semantic modifications, such as concretization, generalization, modulation,
antonymic translation, explication and translation of cultural realities of the source language.
Keywords: Hungarian, Udmurt, literary translation, translation modifications, lexical and lexical–semantic
modifications

Opportunities and problems of developing historical consciousness
Are we going to fight the “intellectual underworld”?
László, Kojanitz
Abstract
History education is in crisis, and this crisis is related to the decline of general historical culture. While history
education continues to convey the results of the science of history, the content and tone of the historical debates,
and people’s image of the historical past are rapidly moving away from it. In order for playing a more effective role in shaping historical public thinking, it may also be necessary to rethink the overall aims of studying
history. In this paper, I present some analytical criteria for comparing and evaluating approaches to the role
and purpose of history education. To do this, I use Peter Seixas’s model on the social role of history teaching
(Seixas, 2016), addressing the concepts of Jörn Rüsen (Rüsen, 2006), Stéphane Lszique (Lermekque, 2018)
and Andreas Körber (Körber, 2018) on the components, levels and development of historical consciousness.
Keywords: history education, historical thinking, historical consciusness, public history, social memory

High school students’ perception about the usefulness
of interactive board during biology lessons
Veronika, Végh & Henriette, Pusztafalvi
Abstract
The needs of the 21st century’s alpha generation students can be supported by ICT mediated educational
methods. Interactive board is one of the key tools in this process. Today, in many schools in Hungary, teachers
have the opportunity to support the teaching-learning environment with the methodological additions provided
by interactive boards. The aim of the present study was to observe high school students’ opinion about the
usefulness of interactive board during biology lessons depending on their attitude towards ICT learning uses.
Interactive boards are considered to be one of the most dominant tools for education, and it plays a pivotal
role in the development of ICT competence of future teachers (Kelemen, 2008). With the help of a software,
interactive board is connected to a computer.  The touch screen allows the users to fully control it. The contents
of the board can be saved and the projected materials can be supplemented (Füvesi, 2008). In the present study,
71 high school student responded to an anonymous questionnaire. Before the questionnaires were filled in,
students studied biology with interactive board support twice a week for 7 months. Data were analysed statistically, correlation tests, linear regression, mediation and moderation tests were performed. Based on our results,
there are positive correlations between the perception of the usefulness of interactive board in biology lessons
and the didactic support, cognitive support 1 and social support 2 components. Social 2 support is overlapping
with cognitive 1 and didactic support, but there is no clear hierarchical relationship between social support 2,
didactic support and cognitive support 1. Mechanical and social learning styles influence the perception of the
usefulness of interactive boards and the relationship with didactic support.
Keywords: biology teaching, interactive board, high school
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A történelmi tudat fejlesztésének
jelentősége és problémái

Andrea Coddington A zsidó nő
című regényének jellemző jegyei
a bináris oppozíció szemszögéből

Harcba szállunk-e
az „intellektuális alvilággal”?

Az elmúlt évtizedekben az egész világon jelentősen
megváltozott az emberek viszonyulása a történelmi
vitákhoz és a történettudomány képviselőihez
(de Groot, 2009). A különböző történelmi események
vagy személyek megítélése egyre inkább hitbéli vagy
politikai kérdéssé kezd válni, s a közösségi oldalalakon és a médiákban a témát kutató történészek állításai gyakran elvesznek a „szelektíven tájékozódó”
fanatikusok és a naiv érdeklődők hozzászólásainak
özönében. Sőt sok esetben tudatos hangulatkeltés is
folyik a leegyszerűsítő vagy hamis állításokat meg
cáfoló történészekkel szemben. E helyzet kialakulásához valószínűleg egyszerre több ok vezetett. Itt most
ezek közül négyre térek ki: a korábban elnyomott
társadalmi csoportok történelmi öntudatra ébredése;
az infokommunikációs eszközök robbanásszerű fejlődése; a társadalmi állapotok bizonytalanná válása
a gyors változások következtében; a történeti kutatások valóságértékét relativizáló elméletek.

Bányai Éva

Transzkulturális utazás
(Papp Sándor Zsigmond
Gyűlölet című regényében)

Az idegenség, amely egyrészt a nyelv által és révén
képződik meg, testi dimenziókat is kap. Az akcentusból, a rosszul formált mondatokból, a két (magyar
és román) nyelv struktúrájából adódó eltérésekből
markáns kulturális elkülönülések jönnek létre: az
ízvilág, a testi megnyilvánulások, külső kulturális
attribútumok, amelyek akár osztályozási skálaként is
működnek. Az utazó narrátor leosztályozza az utastársait: „A túlsminkelt nő kilences román, a mögötte
álló széldzsekis férfi gyenge négyes.” (Papp, 2018, 24)
Rögtön el is magyarázza az osztályozás előtörténetét:
„Az volt a lényeg, hogy a járókelőkről el kellett dönteni, hogy románok-e vagy magyarok. Ha tízes, akkor
full román az illető, ha egyes, akkor egészen magyar.
Osztályozás után pedig annak megfelelően köszöntünk kezitcsókolomot vagy szöruminát, s a reakciókból tudtuk ellenőrizni, hogy hányadán állunk.
Persze a szöruminát mindenki értette, így kellett még
kérdezni ezt-azt, hogy végképp eldőljön a kérdés.”
(Papp, 2018, 24-25).
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Hrbácsek Magdaléna

Az imagológia az idegen (heteroimage) és a saját vagy
énkép (auto-images) segítségével a másságot vizsgálja
és keresi az irodalmi szövegekben. Ezek a képek
mítoszokban, sztereotípiákban, előítéletek-ben, nyelvi
klisékben prezentálódnak, miközben nem a tényleges
valóságot képezik le, hanem egy különböző etnikai
és szociális csoport mentális diskurzusát mutatják.
Az imagológiai vizsgálódás fókuszában nem csupán
a sztereotípiák keletkezése, élhetősége van jelen,
hanem az a kérdés is felvetődik, hogy mindezek az
egyének és csoportok, melyek a kategorizálást, tipizálást végezték és végzik, milyen funkcióval bírnak,
és a szövegekben előforduló hetero- és önreprezentáció mennyire befolyásolja a népek és nemzetiségek
közötti együttélést (Zelenka, 2018, 8–15).

Végh Veronika –
Pusztafalvi Henriette

Középiskolás diákok nézetei
a biológiaórákon alkalmazott
interaktív tábla használatról

Kiemelt IKT-eszközként említhető az interaktív
tábla, használatának előnye és térhódításának titka
szerteágazó funkciórendszerében rejlik, ami által
az oktatómunka hatékonysága növelhető. 2008-ban
kísérleti projekt keretein belül okos osztálytermeket
hoztak létre Izraelben, interaktív táblák, laptopok,
internet és kommunikációs szoftverek, illetve tanári
tréning bevonásával. A diákok motiváltsága és a
tanulás iránti elkötelezettsége nőtt az interaktív
tábla használatával történő oktatás esetén, a tanárok
szakmai fejlődését előmozdította, és megerősödtek
a technológiai ismereteik is. Megemlítik azonban
azt is, hogy olykor túlterheltnek érezték magukat
(Manny-Ikan, Dagan, Tikochinski és Zorman, 2011).
A tömeges elterjedését követően megfogalmazták
a használatának nehézségeit, melyek a műszaki-
technikai és az oktatástechnológiai ismeretek hiányából fakadhattak (Farkas, 2013).
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