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A Trefort-kert Alapítvány az ELTE Bölcsészettudományi Karának alapítványa.  

 

Az Alapítvány legfontosabb feladata a Kar támogatása. Az előttünk álló fejlesztések 

mindennapi oktató, alkotó és tudományos munkánk feltételeinek javítását hivatottak 

elősegíteni.  

2019-ben a támogatások sokféleségének és nagyarányú növekedésének köszönhetően a Trefort-

kert Alapítvány működésében magasabb fokozatra kapcsolhatott: két kutató foglalkoztatását 

biztosítja, nagy volumenű ásatás támogatására pályázott eredményesen, szélesítette 

konferenciatámogatási lehetőségeit, valamint a támogatott kiadványok körét.  

 

Új elem a hallgatói tudatosság elősegítése, és a hallgatói kezdeményezések differenciált 

támogatásának kiépítése. Az alapítvány működése szempontjából megnyugtató lenne további 

működési célú források biztosítása, de ezek a támogatási lehetőségek korlátozottak.  

 

 

I. 

A Trefort-kert Alapítvány pályázatot nyújtott be a Magyar Művészeti Akadémiához, 

amelyben három irodalmi konferencia megvalósításához kért 1.000.000 Ft-os támogatást. 

Mivel az elnyert összeg 300.000 Ft volt, a támogatási szerződésben rögzített módon 

kezdeményeztük, hogy a csökkentett támogatás erejéig a három konferencia helyett két 

konferenciát valósítsunk meg. 

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinknek eleget tettünk: a rendezvényhez 

kapcsolódó PR megjelenésekben, valamint az alapítvány nyitóoldalán feltüntettük, hogy „Az 

Irodalmi konferenciák a Trefort-kertben” című szakmai program megvalósítását a 2019. 

évben  a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. 

A Trefort-kert Alapítvány évente közel 150 konferencia megvalósítását támogatja anyagi 

lehetőségeihez mérten. A 2019-es év konferencia-kínálatának kiemelkedő eseménye volt az 

MMA által támogatott két esemény. Támogatásukat ezúton is köszönjük. 

A „Kertész 90” elnevezésű konferencia az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és 

Kultúratudományi Tanszék és a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék közös 

szervezésében megvalósuló két napos élénk eszmecserét jelentett, amelynek fókuszában a 

Nobel-díjas író életműve állt. Az első napon, november 7-én Gintli Tibor köszöntőjében arra 

hívta fel a figyelmet, hogy ennek az életműnek a beillesztése a magyar irodalomtörténetbe 

elsődleges feladata az értelmezői közösségnek, ugyanakkor számot kell vetni azzal is, hogy 

Kertész Imre munkássága – pár kivételtől eltekintve egyedülálló módon – komoly nemzetközi 

figyelemre is számot tart.  



A konferencián két huszonöt perces előadás alkotott egy blokkot, amelyeket egyenként 15 perc 

vita követett. Az első blokkban György Péter Kertész Imre katarzis-fogalmát és szövegeinek 

hatásmechanizmusát járta körül, Zsadányi Edit pedig azt vizsgálta, hogy ezek a hatások milyen 

háttér előtt bomlanak ki, azaz milyen eszközökkel teremti meg az író az ábrázolt világ 

mindennapjait.  

 

 

„Apák és fiúk” 

Arany László (1844–1898) élete és hagyományai 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 18–19. Századi Magyar 

Irodalomtörténeti Tanszéke (a Magyar Irodalomtörténeti Társaság közreműködésével) 2019. 

dec. 9-én egynapos konferencián emlékezett meg Arany László születésének 175. 

évfordulójáról.  

A tanácskozás szervesen kapcsolódott az Arany János születésének 200. évfordulója 

alkalmából lezajlott emlékév eredményeihez, amelyből egyébként a tanszék is igyekezett 

kivenni a részét: 2017-es konferenciájának anyaga azóta már tanulmánykötet formájában is 

hozzáférhető („Ősszel”: Arany János és a hagyomány, szerk. Szilágyi Márton, Budapest, 

Universitas Kiadó, 2018.).  

A hallgatóság soraiban voltak irodalomtörténészek s más tudományághoz tartozó szakemberek, 

középiskolai tanárok (a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagságából), valamint egyetemi 

hallgatók.   

A konferencia anyagát szeretnénk tanulmánykötet formájában is megjelentetni a 2020-as év 

folyamán.   

 

 

II. 

A Nemzeti Együttműködési Alap a NEA-KK-19-Ö-V-0449-es azonosító számon nyújtott 1,3 

millió forintos támogatást a Trefort-kert alapítvány működésének támogatására és 

programjainak megvalósítására. 

Az Alapítvány működtetése költségvetési okokból továbbra is önkéntesek munkájával történik. 

A könyvelő és a jogi képviselő munkájának fedezetét pályázati támogatásból biztosítjuk. 

Ebből a támogatásból lehetőségünk volt több mint 250 eseményt támogatni különböző 

volumenben, valamint 3 nemzetközi nagyrendezvény megvalósulásához is hozzá tudtunk 

járulni. Az alapítvány támogatásával 2019-ben öt kiadvány jelenhetett meg: 

- Kroó Katalin: Korunk hőse – Korunk irodalomszemiotikája?  

- Szenvedélyek, formák, vallomások (In honorem Szávai János) 

- A hatástörténet eseménye. Tanulmányok Kulcsár -Szabó Ernő hetvenedik 

születésnapjára 

- Changing Perspectives: Studies in English at Eötvös Loránd University in Memory of 

Géza Kállay című tanulmánykötet  



- Kövek, fák, források, - Tanulmányok Mohay Tamás 60. születésnapjára 

 

 

 

III. 

 

A Batthyány Lajos Alapítvány Kuratóriuma 2019. május 28. napján hozott döntése alapján a 

Trefort-kert Alapítvány 9.268.460 Ft, azaz kilencmillió-kétszázhatvannyolcezer-

négyszázhatvan forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

A Támogatás célja hogy határozott időre, egy év időtartamra állást kapjon a Migrációkutató 

Intézet egy-egy, szakirányú végzettséggel (arab illetve török szak) és tudományos fokozattal 

(PhD) rendelkező kutatója – adjunktusi/tudományos munkatársi besorolásban.  

A célunk az volt, hogy a két kutató munkájával hozzájáruljon azon folyamatok (migrációs 

válság) hátterének jobb megértéséhez, amelyek 2015 óta jelentősen megváltoztatták és továbbra 

is befolyásolják Európa arculatának alakulását. 

Belhaj Abdessamad havonta 1-2 cikk és tanulmány megalkotásával összegezte tevékenységét. 

Kövecsi -Oláh Péter levéltári kutatásai mellett heti 2-6 alakalommal egy ELTE BTK-n folyó 

oktatásban is szerepet vállalt.  

A két kutató eredményeinek disszeminálását nagyban befolyásolta a járványügyi helyzet, mely 

a tervezett konferencia - beszélgetéseket ellehetetlenítette.  

A kutatások eredményét önálló kiadványban kívánják majd közkinccsé tenni, mely a sajtó alá 

rendezést követően a Trefort-kert Alapítvány honlapján is elérhetővé válhat. 

IV. 

A Mastercard 2019 júniusában 4.862.267 Ft támogatást nyújtott annak érdekben, hogy 

támogassuk a hallgatói tudatosságot a készpénzkímélő fizetési formák megismertetésével. 

Ennek érdekében tájékoztatót tartotta a Mastercard képviselője, Berkes Tibor, mintegy 100 

hallgató számára. Nem is sejthettük akkor még, hogy a készpénzkímélő megoldásoknak milyen 

sajátos apropóját adja majd 2020-ban a járványhelyzet. 

Az alapítványnak ebből a támogatásból volt lehetősége hozzájárulni az OTDk dékáni 

különdíjazottjának elismeréséhez. 

 

2020. szeptember 17. 

Jóváhagyta: 

         Dr. Sonkoly Gábor 

a Trefort-kert Alapítvány  

Kuratóriumának elnöke 

 

 


