PEACH Junior Hallgatói Konferencia
a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport
szervezésében
A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportja idén is online formában rendezi meg a
PEACH Junior hallgatói konferenciát, amely egyetemi hallgatóknak nyújt lehetőséget
kutatási eredményeik bemutatására. A konferenciára olyan BA, MA és PhD képzésben
részt vevő diákok jelentkeztek, akik a mai Kelet-, Dél- és Délkelet-Ázsia valamely politikai,
gazdasági, társadalmi, kulturális, nyelvi folyamatával vagy jelenségével kapcsolatban
saját kutatást végeznek. Az előadás kapcsolódhat a hallgató TDK dolgozatához,
szakdolgozatához,
szemináriumi
munkájához
vagy
egyéb
kutatásához.
A konferencián 15 perces előadásokat hallgathatunk meg, amelyeket 5 perces vita követ.
Az előadásokat a térséggel foglalkozó szakemberekből álló zsűri értékeli, a helyezettek
pedig pénzjutalmat kapnak.
A konferencia időpontja: 2021. december 4. (szombat) 9:00 - 12:00
A konferencia helyszíne: Zoom
A konferencia megrendezését és a Kutatócsoport működését a Magyar Nemzeti Bank
támogatja.

PROGRAM
A jelentkezők két párhuzamosan folyó szekcióban mutathatják be kutatásukat, mindkét
szekció külön-külön kerül kiértékelésre a konferencia végén, a zsűri pontszámai alapján.
Kérünk mindenkit, hogy először az I. szekció Zoom linkjén csatlakozzon, ahol az
esemény megnyitására és az értékelési szempontok ismertetésére kerül sor. A II.
szekció tagjai ezután elhagyják a virtuális termet és csatlakozhatnak a II. szekció
Zoom linkjén. Az eredményhirdetés szintén az I. szekció termében valósul meg.
Megértésüket köszönjük!

I. szekció
Zoom csatlakozás:
https://zoom.us/j/91763849240?pwd=elpRY3VwYXMzWFRDTWsrSGFpMTAvZz09

9:00 – 9:05
9:05 – 9:25
9:25 – 9:45
9:45 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35
10:35 – 10:55
10:55 – 11:15
11:15 – 11:35
11:35 – 11:55
12:15

Megnyitó. Szilágyi Zsolt köszönti a résztvevőket és ismerteti az értékelési
szempontokat.
Krajnyák Petra: Gyaru: szubkultúrából populáris kultúra és gazdasági
katalizátor
Torma Laura: Az ázsiai-amerikai közösség és narratív technikák Charles Yu
Interior Chinatown c. regényében
Kakuk Petra: A kínai három gyermek politika
Gonda Bettina: Hogyan vált Kína a számítógép játékosok nemzetévé?
Szünet
Vadász Fruzsina: A japán gazdasági növekedés áldozatai: a Minamatabetegség esete
Kovács Gyöngyvér: Műkincsrablás vagy örökségvédelem? A Pekingi Nemzeti
Palotamúzeum műtárgyainak evakuálása Tajvanra a kínai polgárháború ideje
alatt
Vácz István Dávid: A Brit Birodalom és az Iráni Olaj
Ujvári Márton: Hadügyi forradalom Kelet-Ázsiában
Eredményhirdetés

II. szekció
Zoom csatlakozás:
https://zoom.us/j/98832516227?pwd=MUtRa2hLWittRXNYUThSWUJyUFpKdz09

9:00 – 9:05
9:05 – 9:25
9:25 – 9:45
9:45 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35
10:35 – 10:55
10:55 – 11:15
11:15 – 11:35
12:15

Megnyitó. Szilágyi Zsolt köszönti a résztvevőket és ismerteti az értékelési
szempontokat. Figyelem! A megnyitó az I. szekció linkjén lesz
megtartva!!!
Kovács Áron Gábor: Japán biztonsági kihívásai napjainkban
Bátai Nóra: Japán vezető szerepet játszik-e a nemzetközi klíma- és
környezetpolitikában?
Orosz Gábor Tamás: Trump-adminisztráció és Délkelet-Ázsia
Nagy Krisztina: Dél-Koreai választás: Moonshine policy vagy konzervatív
fordulat?
Szünet
Teleki András János: Új játékos a pályán: Tajvan Covid-diplomáciája
Kocsi Viktor: Változó gazdasági kapcsolatok Afrika és Ázsia között az FDI
példáján
Tasnádi Zsombor: A globális chiphiány oka, a tajvaniak egyeduralma és Kína
lehetőségei
Eredményhirdetés Figyelem! Az eredményhirdetés az I. szekció linkjén
lesz megtartva!!!

Részletes program
I. szekció

9:05 – 9:25 Gyaru: szubkultúrából populáris kultúra és gazdasági katalizátor
(Krajnyák Petra, ELTE japán alapszak)
A gyaru (ギャル) szubkultúra egyike hosszú életű japán szubkultúráknak. Az divatra, a
fogyasztói magatartásra egyaránt nagymértékben hatott, kiemelendő a női nyelv
szabályainak átlépésével kialakított, egyedi beszédstílusa. Az angol szó transzliterációja,
Tinédzserek, húszas éveik elején járó fiatal nők szakítottak a japán női ideállal, a kawaiikultúrával, megjelenésük alappillérei a napbarnított bőr, gesztenye barnára festett haj,
erős szemsmink, a „nyugati” szem imitálása, miniszoknya, bőszárú térdzokni. Extravagáns
stílusuk meghökkentette a japán társadalmat, hiszen egyértelművé tették, hogy a normák
helyett saját szabályaikat követik. Divatdiktárokként pedig az 1990-es évek gazdasági
motorját is jelentették.
9:25 – 9:45 Az ázsiai-amerikai közösség és narratív technikák Charles Yu Interior
Chinatown c. regényében (Torma Laura, ELTE FTT fordító és tolmács mesterszak)
Charles Yu regénye fontos mű az ázsiai-amerikai közösség irodalmi reprezentációjában.
Kutatásomban az irodalom, a narratológia és a társadalomtudomány szempontjából
elemzem a művet.
Az ázsiai-amerikai történelemből és az egyesült államok-beli kínai negyedek
kialakulásának történetéből kiindulva elemzem a regény fiktív világát. A regény
értelemzésének egy másik kulcsa az egyedi forma, ill. az ehhez kapcsolódóan megjelenő
egyes szám második személyű narráció. A szokatlan narratív technika a mű befogadását
nagy mértékben meghatározza, valamint az olvasó mint egyénen kívül Hantzi
interszubjektivitás elméletét követve inkluzív párbeszédet tesz lehetővé a különböző
társadalmi csoportok között.

9:45 – 10:05 A kínai három gyermek politika (Kakuk Petra, PPKE-BCE Kelet-Ázsia
tanulmányok mesterszak)
A Kínai Kommunista Párt Központi Politikai Bizottsága 2021. május végén meghirdette a
három gyermek politikát, a Népkongresszus Állandó Bizottsága ennek megfelelően
augusztusban módosította a Népesség és Családtervezési Törvényt. A korábbi korlátozó
jellegűből ösztönző jellegűvé váló népességpolitika értelmében a kínai házaspárok három
gyermeket vállalhatnak. Azonban a gyermekvállalási hajlandóság csökkenése nem csupán
a korábbi szigorú születéskorlátozás következménye, ezért a központi kormány egyre
intenzívebb családbarát kampányt folytat azzal a céllal, hogy a kisebb családokat
előnyben részesítő társadalmi normákat megváltoztassa, és a gyermekvállalás anyagi és
egyéb akadályait elhárítsa. A politika végrehajtását a helyi kormányzatokra bízza,
amelyek sorra vezetnek be különböző születésösztönző politikákat összehangban az
országos három gyermek politikával.

10:05 – 10:25 Hogyan vált Kína a számítógép játékosok nemzetévé? (Gonda Bettina,
PPKE-BCE Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszak)
Az elmúlt évtizedekben az internet nélkülözhetetlenné vált az emberek mindennapi
életében. Különösen a fiatalabb generációkat érinti leginkább az internet használatának
kényelme. Golub és Lingley szerint a kínai kormány mindig is ambivalens módon tekintett
az internetre, mert egyrészt a modernitás jele, másrészt viszont hozzáférést biztosít egy
másfajta világnézethez, eltérő véleményekhez és további információkhoz, amelyek nem
feltétlenül egyeznek a kormány véleményével (2008). Az internetezők száma azonban
Kínában az 1998-as 620 000-ről 2020 végére 989 millióra nőtt. Közel egymilliárd
internet-felhasználójával a kínai társadalom a világ legnagyobb digitális társadalma. Ez
minden ország vezetése számára kihívást jelentene, és ez Kínában sincs másképp. Mint
minden találmány, eszköz, így az internet is alakíthatja a társadalom arculatát, akár
függővé is teheti őket. Az internetfüggőség egyre gyakoribb és növekvő közegészségügyi
probléma. A mai kínai fiatalok jelentős mértékben ki vannak téve ennek a hatásnak.

Egyedülálló módon a kínai kormány volt az, amely 2008-ban a világon először ismerte el
ezt a függőséget klinikai betegségként.

10:35 – 10:55 A japán gazdasági növekedés áldozatai: a Minamata-betegség esete
(Vadász Fruzsina, PPKE-BCE Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszak)
1956. ápr. 21-én és ápr. 29-én egy olyan betegséggel szállítottak kórházba kettő beteget
Minamatában, amelyet a világ akkor még nem ismert, és amely első kórházi
regisztrálására is ’56. máj. 1-jén került sor. Az eset nemcsak a gazdaságpolitikai,
társadalmi aspektusok miatt jelentős, hanem az orvostudományi, jogi és kulturális
aspektusok miatt is, ugyanis nem volt még arra példa a japán belsőjog történetében, hogy
egy hosszan elhúzódó jogeset egy nemzetközi egyezmény névadójául szolgáljon, és nem
volt még olyan jogesetre sem példa a japán jogtörténetben, ami a korábban elfogadott
orvostudományi megállapításokat és diszciplínákat gyökeresen megváltoztatta volna.
Az előadás az eset jogi-gazdasági-kulturális aspektusait kívánja megvizsgálni és
bemutatni.
Az eset aktualitását egy, a Berlini Filmszemlén 2020-ban debütáló dokumentarista
nagyjátékfilm, a Minamata c. film adja (Johnny Depp főszereplésével), amely idén, 2021ben került a mozikba.
Az esetről a jelen előadás szerzője a HIBIKI Japanisztikai Folyóirat 2021. augusztusában
megjelent Időszaki Nagyszámába korábban is írt egy összefoglaló tanulmány-cikket.
10:55 – 11:15 Műkincsrablás vagy örökségvédelem? A Pekingi Nemzeti
Palotamúzeum műtárgyainak evakuálása Tajvanra a kínai polgárháború ideje alatt
(Kovács Gyöngyvér, PPKE kínai alapszak)
A kínai polgárháború végnapjaiban nyilvánvalóvá vált a Kuomintang kormány vezetősége
számára a kommunista erőfölény. A vereséget követően Csang Kaj-sek és kormánya
Tajvan szigetére menekült a világ legnagyobb kínai műtárgygyűjteményével, amelyet
korábban a Tiltott Városból evakuáltak és ma a Taipei Nemzeti Palotamúzeumban őriznek.
Előadásomban megkísérlem bemutatni a nagy műkincsmenekítés okait, állomásait,
szervezési és logisztikai folyamatait a Pekingi Nemzeti Palotamúzeum megalapításától
egészen a Taipei Nemzeti Palotamúzeum létrejöttéig. Arra is keresem a választ, hogy

milyen napi politikai, gazdasági és kulturális következményei vannak a két Palotamúzeum
gyűjteményének szétválasztásának. Nem titok, hogy a tajvaniak úgy gondolják, hogy
megmentették Kína műkincseit, míg a szárazföldön puszta lopásnak tartják ezt a tettet.

11:15 – 11:35 A Brit Birodalom és az Iráni Olaj (Vácz István Dávid, ELTE Új- és
Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Phd)
A 20. század elején az olaj került a geopolitikai játszmák középpontjába. A Brit Birodalom
számára, amely saját területén nem rendelkezett olajmezőkkel, létfontosságú volt az
1901-ben megkötött D’Arcy koncesszió sikere, amelyből később megalakult az AngolPerzsa Olajvállalat, amelynek működésének fenntartása, fejlesztése a britek egyik
elsőszámú érdeke volt Iránban. A vállalat ugyanakkor nem csak passzívan járult hozzá az
angol geopolitikai érdekek alakításához, hanem maga is aktív szereplője volt a brit
geopolitikai diskurzusnak.
Előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy hogyan jött létre az APOC és milyen
kihívásokkal kellett szembenéznie a kezdeti évtizedekben. További célom annak feltárása,
hogy tevékenysége ebben az időszakban hogyan járult hozzá, hogyan alakította és
befolyásolta a brit geopolitikai diskurzust.
11:35 – 11:55 Hadügyi forradalom Kelet-Ázsiában (Ujvári Márton, King’s College
London, Geopolitics, Territory and Security MA)
A hadtörténetre vonatkozó egyik legtöbbet vitatott elmélet a hadügyi forradalom, amely
Nyugat-Európa 18-19. századi katonai és geopolitikai dominanciáját igyekszik a 15-17.
századokban bekövetkezett haditechnológiai és hadszervezeti változásokkal magyarázni.
Ezeknek a változásoknak egyes elemei azonban már ebben az időszakban is
megtalálhatók Kelet-Ázsiában. Az előadás az elmélet rövid felvázolását követően
elsősorban japán és koreai példákon mutatja be a (feltehetően) Nyugat-Európában
megjelenő változások kelet-ázsiai megjelenését, illetve, hogy ezek jelenléte mennyiben
gyengíti, avagy igazolja a hadügyi forradalomra vonatkozó elméletet.

II. szekció

9:05 – 9:25 Japán biztonsági kihívásai napjainkban (Kovács Áron Gábor, NKE
Nemzetközi igazgatás alapszak)
A japán állam több szempontból is kritikus jelentőségű aktornak minősül mind a keletázsiai, mind a világpolitikai folyamatokban. Magas népessége, óriási gazdasági ereje,
földrajzi elhelyezkedése, valamint a nemzetközi közösségben elfoglalt pozíciója okán
megalapozottan tagja a G4 közösségnek (Brazíliával, Indiával és Németországgal
karöltve), akik az ENSZ BT állandó tagságára pályáznak, sőt, Donald Trump korábbi
amerikai elnök adminisztrációja alatt még annak az eshetősége is felmerült, hogy
atomhatalommá váljon. Saját regionális biztonsági környezete azonban koránt sem
mondható fenyegetésektől mentesnek, ugyanis a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
ballisztikus rakétakísérletei, valamint a Kínai Népköztársaság agresszív külpolitikai
törekvései óriási kihívás elé állítják. Az előadásomban azokat a biztonsági kihívásokat
mutatom be, amelyek ezt a rendkívül nagy jelentőséggel bíró államot övezik.

9:25 – 9:45 Japán vezető szerepet játszik-e a nemzetközi klíma- és
környezetpolitikában? (Bátai Nóra, NKE Nemzetközi tanulmányok mesterszak)
Mint az egyik legfejlettebb ország és a világ ötödik legnagyobb üvegházgázkibocsátója,
Japánnak kötelezettsége van a klíma- és környezetpolitika területén, ideértve a fejlődő
országok megsegítését és egy aktív, eredményes szerepvállalást.
Az előadás célja bemutatni, hogy Japán hogyan pozícionálja magát, mekkora szerepet
vállal a nemzetközi színtéren klíma- és környezetpolitika vonatkozásában. Ennek
folyamán sor kerül a Japán által vállalt globális klímapolitikai vezetői szerep és a
szakpolitikai végrehajtás összevetésére, valamint e szerepfelvétel indokainak és a
változását kiváltó tényezőknek az azonosítására.

9:45 – 10:05 Trump-adminisztráció és Délkelet-Ázsia (Orosz Gábor Tamás, PPKEBCE Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszak)
2016-ban mikor is a republikánus párt jelöltjeként Donald Trump megnyerte az amerikai
elnökválasztást sokan nem tudták, hogy az üzletemberből lett politikus miként fog
viselkedni a nemzetközi politikában. Előadásomban ismertetni szeretném a Trumpadminisztráció lényeges, döntő lépéseit a délkelet-ázsiai régióban, kezdve a gazdasági
lépésekkel egészen a diplomáciai kapcsolatokig. Röviden ismertetni kívánom, hogy miért
volt olyan fontos a TPP s miként értelmezték a délkelet-ázsiai országok az abból való
amerikai kilépést? Miért választotta az amerikai és észak-koreai vezetőség Szingapúrt és
Vietnamot, hogy asztalhoz üljenek? Milyen katonai lépéseket tett a Trump-adminisztráció
a délkelet-ázsiai régióban? Hogyan vélekedtek a kínai-amerikai kereskedelmi háborúról
az ASEAN országok? Az előadásban ezeket a témákat szeretném röviden ismertetni a
hallgatósággal.

10:05 – 10:25 Dél-koreai választás: Moonshine policy vagy konzervatív fordulat?
(Nagy Krisztina, PPKE-BCE Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszak)
A két Korea között a kapcsolat a Koreai háború után megromlott. 1997. után történt
változás a kapcsolatukban, miután Dél-Koreában Kim Dae-jung nyert a választásokon.
Kim Dae-jung elnök Észak-Korea politikája Napfénypolitika néven vált ismertté. 2017ben Moon Jae-in lett Dél-Korea elnöke a Demokratikus Párt élén. Moon elnök lényegében
folytatta a Napfénypolitikát, amit így már „Moonshine policy”-ként is emlegettek. Ennek a
politikának keretében a 2018-as téli olimpián a két Korea közösen indult és ugyanebben
az évben több találkozót is lebonyolítottak. A 2022-es választás eredményétől függően
folytatódhat a Moonshine policy vagy esetlegesen konzervatív fordulat következtében egy
keményebb Észak-Korea politika léphet életbe Dél-Koreában.
10:35 – 10:55 Új játékos a pályán: Tajvan Covid-diplomáciája (Teleki András János,
PPKE-BCE Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszak)

A két éve kirobbant járvány a diplomácia világát is alaposan felforgatta. A diplomácia új
dimenziói tárultak fel, megjelent, és világszerte elterjedt a maszkdiplomácia, és a vakcinadiplomácia, valamint az ezeket összegző Covid-diplomácia kifejezés is. A nagy ázsiai
országok, mint például Kína, vagy Japán Covid-diplomáciájával számos cikk es tanulmány
foglalkozott, azonban Tajvan jóval kevesebb figyelmet kapott. Tajvan az elmúlt két év
során igen aktív Covid-diplomáciát folytatott, hatalmas mennyiségű maszkot, es egyéb
egészségügyi felszerelést adományozva, valamint már a saját vakcinájával is oltja a
lakosságát. Előadásomban Tajvan Covid-diplomáciáját szeretném bemutatni, valamint a
Kínai Köztársaság es a Kínai Népköztársaság maszk- es vakcina diplomáciai versengését.
10:55 – 11:15 Változó gazdasági kapcsolatok Afrika és Ázsia között az FDI példáján
(Kocsi Viktor, ELTE geográfus mesterszak)
A kutatásban négy ázsiai állam (Kína, Japán, India és Dél-Korea) afrikai befektetéseit
vizsgálom meg külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) és külkereskedelmi adatok
segítségével a 2008–2019 közötti időszakban. A felhasznált adatok nemzetközi
adatbázisokból származnak. Bemutatom a négy ázsiai ország és Afrika gazdasági
helyzetét is különböző adatok alapján (pl. GDP), valamint az előbb említett négy állam
együttműködési kezdeményezéseit. Megvizsgálom, hogy a négy ázsiai országból érkező
tőke mely afrikai térségekbe irányul és hogy ennek milyen okai lehetnek. Ezenfelül külön
kitérek a Kína és Japán közötti rivalizálásra, az általuk létrehozott kezdeményezésekre
(BRI, PQL és FOIP), valamint azok geopolitikai hatására.

11:15 – 11:35 A globális chiphiány oka, a tajvaniak egyeduralma és Kína lehetőségei
(Tasnádi Zsombor, PPKE-BCE Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszak)
Szakértők szerint legkorábban 2023-ban jöhet enyhülés, addig viszont több száz, esetleg
pár ezer milliárd dollár lehet a kiesett termelés okozta veszteség a világgazdaságban, mert
a kínálat képtelen lépést tartani a chipek iránti kereslettel. De miért nem lehet egyszerűen
csak többet termelni? Egyáltalán mi történt? Miért akasztja meg a világgazdaságot pár
fémdarab? Meddig fog tartani a válság? Aki sok modern chipet tud majd termelni,
megnyeri a XXI. század versenyfutását? Hogyhogy egy apró szigetecske dominálja az

iparágat és nem a világ műhelye? Mik a kínaiak kilátásai és lehetőségei? Ez a válság az első
jele annak, hogy a Föld nem bírja el a kínai középosztályosodás folytatódását?

EDDIG MEGJELENT
TANULMÁNYKÖTETEINK

A kínai alkotmány
Szerk. Salát Gergely
Budapest, Typotex Kiadó, 2015. 220 o.,
2900 ft

Kínai álom – kínai valóság
Szerk. Salát Gergely
Budapest, Typotex Kiadó, 2015. 329 o.,
4200 ft

Traumák és tanulságok
A II. világháború öröksége
a Távol-Keleten

Kulturális hagyomány a modern keletázsiai államban
Szerk. Salát Gergely – Szilágyi Zsolt

Szerk. Salát Gergely – Szilágyi Zsolt
Budapest, Typotex Kiadó, 2016. 305 o.,
3900 ft

Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2016.
280 o., 3200 ft

Veszélyes vizeken
Konfliktusok és biztonsági
fenyegetések a Távol-Keleten
Salát Gergely – Szakáli Máté – Szilágyi
Zsolt (szerk.)
Budapest, Typotex Kiadó, 2019.
368 o., 4200 ft

Mesterséges természetesség
Környezetkárosítás és
természetvédelem Ázsiában
Salát Gergely – Szakáli Máté – Szász
Réka (szerk.)
Budapest, Typotex Kiadó, 2020.
190 o., 3400 ft

Övezet és út
Horváth Levente – Salát Gergely
(szerk.)
Budapest, Typotex Kiadó, 2021.
360 o., 4500ft

Ázsia mozgó határai
Gulyás Csenge – Szilágyi Zsolt –
Szivák Júlia (szerk.)
Budapest, Typotex Kiadó, 2021.
279 o., 3900 ft

A könyvek kedvezménnyel megrendelhetők a typotex.hu, illetve a
webshop.harmattan.hu oldalon.
ORIENT EXRESSZ –
INTERNETES RÁDIÓMŰSOR ÉS PODCAST

Az Orient Expressz a Civilradio.net és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern
Kelet-Ázsia Kutatócsoportjának műsora, amely minden kedden este Ázsiába viszi el a
hallgatókat. Utazások Iszlámábádtól Diliig, Tokiótól Kuala Lumpurig, Delhitől Maniláig.
Pekingi pártközpont, kambodzsai dzsungel, szöuli villanegyed. Kalkuttai taxisok,
ulánbátori nomádok, jakartai politikusok. Lámák, imámok és sámánok, adzsumák,
sengnük és hikikomorik. A legnagyobb kontinens, négymilliárd ember és egy
rádióműsor. Ázsia felül-, oldal- és alulnézetből.
Orient Expressz, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a Civilradio.net-en. Adás:
keddenként 20:00–21:00 között. Ismétlés: szombatonként 17:00–18:00 között. A
korábbi epizódok meghallgathatók az expresszorient.blog.hu oldalon, továbbá a
Soundcloudon (https://soundcloud.com/orientexpressz), az iTunes-on és az egyéb
podcast alkalmazásokban is.
A műsor készítői Decsi Dóra, Kenéz Janka Borbála, Gulyás Csenge, Günsberger Dóra,
Salát Gergely, Szakáli Máté, Szivák Júlia és Szilágyi Zsolt. Utazzon velünk!

