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RÉSZLETES PROGRAM: 

Ésik Szandra: A jelenkori amerikai-kínai politikai nyelvezet összehasonlító elemzése 

Az évente megrendezésre kerülő amerikai évértékelőnek és az ötévenként összehívott 

pártkongresszusnak Kínában egyaránt hosszú történelme van. Amerikai oldalról ezen az estén 

összegyűlik az egész politikai vezetés, a pártkongresszus pedig kijelöli a fő politikai 

irányvonalat, módosítja a pártalkotmányt és lebonyolítja a vezetőváltást. Az események 

fénypontjában a vezetői felszólalások állnak. Kihez és miként szólnak az ország első emberei? 

Vannak-e közös vonások az egyébként teljesen eltérő retorikai hagyományokon nevelkedett 

politikai aktorok kommunikációjában? 

Ésik Szandra jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kínai Tanszékének harmadéves 

PhD-hallgatója. Alap- ill. mesterdiplomáját egyaránt az ELTE Kínai Tanszékén szerezte, 

valamint ezeket kiegészítve párhuzamosan tolmács- és fordító mesterképzést illetve magyar 

mint idegen nyelv tanára mesterképzést végzett. Fő kutatási területe a kínai nyelv és politika 

kapcsolata. 

 

Gottner Richárd: A „kínai kéz”-től az „üres kéz”-ig - Az okinawai karate karate kínai 

gyökerei 

Ha valaki japán harcművészetekről beszél, mindannyiunknak először a karate jut eszébe. Ám 

mi van, ha azt mondom, a karate egyáltalán nem japán? Az eredetileg Okinawa szigetéről 

származó, pusztakezes harcművészetre nagy hatást gyakorolt a kínai kung fu, mind technikai 

mind pedig történelmi szempontból. Előadásomban ezeket a kínai forrásokat mutatom be 

röviden, honnan származnak, illetve hol találhatjuk meg olyan mesterek munkásságában, mint 

Funakoshi Gichin vagy Miyagi Chojun. 

Gottner Richárd az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Japán filológia programjának 

elsőéves doktorandusza, az ELTE Konfuciusz Intézet adminisztrációs munkatársa. Kutatási 

területei a japán harcművészetek, azok nyelvészeti, filológiai kérdései és történelme. 

 

Knyihár Eszter: „Otthon mindig világítani fog neked egy lámpa” - A magyarországi 

kínai bevándorlók otthonképe 

Az otthon egy olyan szubjektív fogalom, ami mindenkinek mást jelent. Valakinek élettér: egy 

utca és házszám, valakinek a család az otthon, valaki a szülőfaluját vagy a származási 

országát nevezi otthonnak, és valaki elvontabb fogalmakkal írja azt le, így: kandalló melege, 



az otthon ízei vagy a bútorok jellegzetes illata. Mindenkinek van otthona, mindenki jön 

valahonnan, és pozitív otthonkép esetén, vágyik vissza valahova. Egy olyan komplex jelenség 

ez, ami a személyes tapasztalatok, a különböző életszakaszok és a migrációs folyamatok 

alkalmával további jelentésekkel bővül. Az előadásban a migráns otthon fogalmával, a 

magyarországi kínai bevándorlók otthonképével kívánunk foglalkozni. 

Knyihár Eszter az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Sinológia Doktori 

Programjának hallgatója. Az ELTE Koreai szakán szerzett alapszakos diplomát (2013), majd 

tanulmányait Pekingben folytatta. Kutatói munkájának fókuszában a magyarországi kínaiak 

állnak. 

 

Hoppál Krisztina: Magyarságkutatás a selyemúton - Gróf Zichy Jenő régészeti 

gyűjteményének kalandos története 

Gróf Zichy Jenő a 19. század alkonyán három nagyszabású expedíciót indított a Kaukázusba, 

valamint Közép- és Kelet-Ázsiába, melyeknek elsődleges célja a magyarság gyökereinek 

kutatása volt. Nem csoda hát, hogy útjai során a régészet kiemelten fontos szerepet játszott, s 

mind a gróf, mind útitársai törekedtek minden korszak leleteinek minél teljesebb 

összegyűjtésére. A jelenleg a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményét 

gazdagító régészeti leletek teljes komplexitásukban a mai napig nem kerültek feldolgozásra. 

Vizsgálatukat, adatbázisba rendezésük a Hopp Múzeum és az orosz akadémia 

együttműködésének eredményeként, a Szépművészeti Múzeum intézményi hátterével 

kezdődhetett meg, míg a tárgyak meghatározásához szükséges kutatások az ÚNKP Bolyai+ 

ösztöndíj keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Távol-keleti Intézetében folytak, 

melyek eredményei először kerülnek széles körben bemutatásra. Előadásom során tehát a 

magyarság eredetét kutató tudós utazók korába invitálom a kedves érdeklődőket, s mutatom 

be a Zichy-gyűjtemény kalandos történetét, valamint az expedíciók régészeti vonatkozású 

részleteit. 

Hoppál Krisztina régész, az MTA–ELTE–SZTE Selyemút Kutatócsoport tudományos 

segédmunkatársa, 2019 és 2020 között az ELTE BTK Távol-keleti Intézetében posztdoktori 

ösztöndíjas. Kutatási területe a Római Birodalom távol-keleti kapcsolatai, Kína és az indo-

maláj szigetvilág, a Han-dinasztia, a Három királyság és az Északi és déli dinasztiák régészete, 

valamint interkulturális kapcsolatok régészeti aspektusból. 

 

Orosz Gábor Tamás: Szingapúr Ázsia Svájca 

Miért maradt Szingapúr semleges ország Délkelet Ázsiában? Mi történne, ha esetleg 

Szingapúr valamelyik nagyhatalom mellé állna? Az elmúlt 5 év alatt 2 történelmi jelentőségű 

csúcstalálkozóra is sor került Szingapúrban, melyeket ismertetni fogok röviden azoknak 

fontosságáról és érdekességeiről.  



Orosz Gábor Tamás a Kelet Ázsia mesterszak hallgatója a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen, 2020-ban szerzett diplomát az ELTE BTK Kínai szakán. Az ELTE előtt Dél-

Kínában dolgozott, mint angol tanár, ahol mélyebben megismerhette a kínai kultúrát és 

vendégszeretet. Jelenlegi érdeklődési köre a modern Kínára és Délkelet-Ázsiára, főleg 

Szingapúrra koncentrálódik. 

 

Simonné Tar Viktória: Online kínai nyelvtanítás 

Az utóbbi időben számos diák és tanár tapasztalta meg az online oktatás előnyeit és hátrányait 

- különösen a nyelvet tanulók, oktatók. Hogyan tartsuk fent a diák érdeklődését? Hogyan 

kérjük számon a tanultakat? Előadásomban a saját tapasztalatimat osztom meg az 

érdeklődőkkel, milyen eszközöket, módszertant alkalmazok az online becsatlakozóknál.  

Simonné Tar Viktória sinológus, hat éve foglalkozik a kínai nyelvvel és kultúrával. 2020-ban 

végzett az ELTE BTK sinológia szakán végzett, azóta tanárként tevékenykedik. 

 

 

 

 

 




