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A germanisztikai Intézet ünnepi konferenciája
2022. november 8-9.

ELTE BTK Kari Tanácsterem, Budapest, Múzeum körút 4/a

2022. november 8. kedd

10:00 • Kezdés közös énekléssel 
10:05 •  RektoRi köszöntő: 30 éves a Germanisztikai Intézet

 Az intézetigAzgAtó köszöntője

10:20 • Kiss Jenő tanár úr ünnepi előadása

11:00 – 12:00 • 

MAsát AndRás: Laudáció a 80 éves MAnheRz káRoly tiszteletére

BáRdosi VilMos: Laudáció a 70 éves koMlósiné knipf eRzséBet tiszteletére

köszöntés

12:00 – 14:00 • szünet

14:00 – 17:00• 

1. szekció: Korpuszok és módszerek a germanisztikai kutatásokban

Moderátor: Rada Roberta

• 14:00 hoRVáth kAtAlin: Az episztemikus modalitástól a kvotatív/

reportív  evidencialitásig: szemantikai-funkcionális domének 

kifejezőeszközeinek német-magyar kontrasztív vizsgálata

• 14:20 peRge gABRiellA: Az egyéni többnyelvűség kutatásának 

lehetőségei az intézményes idegennyelv-oktatásban

• 14:40 VARgyAs AnnA: Korpuszok és források a történeti grammatikában

• 15:00 Kérdések, vita 

Kávészünet

Moderátor: Péteri Attila

• 15:40 tóth dóRA: Holland és flamand interperszonális diskurzusjelölők 

vizsgálata

• 16:00 RAdA RoBeRtA – BRdAR-szABó RitA – dARóczi ildikó: A 

koronavírusról folytatott diskurzus Ausztriában és Magyarországon ˗  

Projektbeszámoló
• 16:20 koRencsy ottó – néMeth edit: Az inkluzív nyelvhasználat fordítása
• 16:40 Kérdések, vita

17:30 •Állófogadás

A kedd délelőtti programot az alábbi youtube linken is lehet követni: 

https://youtu.be/D55zx8NsPGw

2022. november 9. szerda
09:00 – 11:00 • 2. szekció: Régiók, identitások, kultúrák
Moderátor:  Balogh F. András
• 9:00 BAlogh f. AndRás: Közép-Európa mint kulturális régió. Egy 

megnevezés bizonytalanságai 
• 9:20 keRekes AMáliA – szABó B. káRoly:  Oldi ländler. A sváb zenei 

hagyomány Kollár-Klemencz László Öreg Banda c. regényében 
• 9:40 keRekes gáBoR: A legsikeresebb német író művei Magyarországon
• 10:00 BRenneR koloMAn: A dialektusok használata és befolyása 

magyarországi német fiatalok internetalapú kommunikációjában
• 12:20 MülleR MáRtA: Nyelvi attitűdvizsgálatok a szociolingvisztikai 

kutatásokban
• 10:40 Kérdések, vita

Kávészünet

11:30 – 13:10 • 3. szekció: Emlékezetkultúra, kulturális emlékezés és 
 kommunikáció
Moderátor: Vaskó Ildikó
• 11:30 eRB MáRiA: A németek betelepítésének, elhurcolásának és 

elűzésének emlékhelyei Pilisvörösváron és Garán
• 11:50 péteRi AttilA: A berlini fal. Emlékezés és diskurzus a német 

szakos oktatásban
• 12:10 soós AnitA: Povl Bang-Jensen ENSZ-diplomata küzdelmének 

megjelenítése és értékelése a magyar emlékezetkultúrában 
• 12:30 geRA judit: Az emlékezet működése az életben és az 

irodalomban. Marga Minco, holland írónő irodalmi díjának ára
• 12:50 Kérdések, vita
Szünet
14:30 – 16:30 • 4. szekció: Kulturális transzfer, átadási folyamatok
Moderátorok: Réthelyi Orsolya és Nagy Roland
• 14:30 Réthelyi oRsolyA – geRA judit: Könyvbemutató – A holland nyelvű 

irodalom története (Szerk. Gera Judit, Pusztai Gábor, Réthelyi Orsolya 
& Daróczi Anikó, 2022).

• 14:50 nAgy RolAnd: Migráció és nyelvtanulás: a nyelvi elsősegélytől a 
profi tananyagig. A magyar-holland érintkezések nyelvi eredményei a 
gyermekvonatok idején

• 15:10 csúR gáBoR: „a dánok a socializmusban már akkor tovább voltak, 
mint ma”. Egy hatástörténeti mítosz keletkezése és következményei – 
a Kádár-korszak sajtójának és irodalomtudományának megkonstruált 
párhuzamai Móricz Zsigmond A fáklya (1918) c. regénye és Henrik 
Pontoppidan Az ígéret földje (Det forjættede Land, 1891–95) c. regénye 
között 

• 15:30 VARgA kRisztinA: Lefordíthatók-e az érzések?
• 15:50 Kérdések, vita

Ünnepi zárszó


