Köszöntjük a Semester megújult
világában!

Végre megszületett! Remélem, hogy az Olvasó öröme
most legalább akkora, hogy
kezében tarthatja (bár most
csak átvitt értelemben) a
Semester legújabb példányát, mint az enyém. Amikor belefogtam a szerkesztésbe,
nem
gondoltam
volna, hogy ekkora feladat
fog előttem állni. De hálás
vagyok: a cikkekért, hogy a
rendkívüli időszak ellenére
is ennyi mindent papírra
tudtunk vetni, azért a néhány emberért, akik hatalmas segítségemre voltak
abban, hogy az újság magára
ölthesse
jelenlegi

formáját, és mindazokért az
eseményekért,
történésekért, melyeket a következő
néhány
(száz)
oldalon
olvashat a kedves Olvasó!
Bízom benne, hogy az írások
hangvétele visszaadja azt az
érzést, melyet a cikkek írói
is átélhettek, és így a
kedves Olvasó is – hacsak
egy pillanat erejéig is részese lehet annak az
egésznek,
amit
mi,
Magyarysok, közösen alkottunk.
Sivák Veronika
kommunikációs vezető,
főszerkesztő
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Kedves Olvasó!
A Szakkollégium tagjai
beletették szívüket és lelküket a Semester cikkeibe.
A lapokon megjelenő karakterek, szavak és mondatok nem tükröznek mást,
csak a Hallgatók kutatásait,
érdeklődési köreit, élményeit, látásmódjukat, gondolataikat és érzéseiket. A
rekordnak számító oldalszámmal jelentkező idei
Semesterünk nemcsak a
mennyiség miatt volt rendhagyó, de a tartalom is
frissült, az aktuális világhelyzethez is alkalmazkodik, és a hagyományokhoz
hűen minden szava a színtiszta valóság.

Történjék velünk bármi,
Mi egy közösségként, egy
szívként működünk, s még
ha nem is süt Ránk mindig
a nap, Mi magunk vagyunk egymásnak az életet adó napfény. Személy
szerint
büszke
vagyok
ezekre az emberekre: a
sikereikre, a ’talpraállásaikra’, a mindennapi megvívott harcaikra. Így hát,
kedves Olvasó, köszönöm,
hogy itt vagy és az Olvasók között tudhatlak, jó
szórakozást kívánok!
Kiss Adrienn
elnök
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Csibor Ferenc
Jeremy Bentham reflexiói
a nagy francia forradalom
eszméire és eseményeire
Az Új Nemzeti Kiválóság
Program keretében folytatott
kutatásom
témája
Jeremy Bentham angol
filozófus francia forradalomra adott válaszainak,
reakcióinak a vizsgálata. A
témához a motiváció elsődleges forrása az volt,
hogy ez a kutatás lehetőséget nyújtott számomra egy
korabeli
gondolkodó
szemszögéből rátekinteni
a nagy francia forradalom
eseményeire, és eszméire.
A kutatás kezdeti fázisában
először Jeremy Bentham
életét kellett megismernem. Ehhez több életrajzi
írást dolgoztam fel, hasonlítottam össze. Az életrajzok feldolgozása során
végig nagy hangsúlyt fektettem életének azon elemeinek
megismerésére,
amelyek befolyással lehettek Franciaországhoz való

viszonyára. Példának okáért francia nevelőtanárának hála már nagyon fiatalon képes volt elsajátítani a
francia
nyelvet,
ennek
eredményeként
első
néhány
írása
nem
is
angolul jelent meg.
A kutatás következő ffázisában azokat a munkákat
dolgoztam fel, amelyeket
Bentham 1789-1799 között
vetett papírra. Ezen kéziratok elemzése során az
elsődleges cél az volt,
hogy megállapításra tudjon kerülni, az angol
filozófus hogyan viszonyult
a forradalom eseményeihez és eszméihez, és ez a
viszonyulása hogyan változott a forradalom eseménysorozatának előrehaladásával.
A kutatás eredményeként
ki lehetett mutatni, Jeremy
Bentham az 1790-es évek
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első felében a kezdeti
lelkesedést követően egyre inkább szembehelyezkedett a forradalom eszméivel (a legjelentősebb
fenntartásai a természetjogi felfogással szemben
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voltak). Ezt követően az
évtized második felében
már inkább elfordult a
Franciaországi
eseményektől, és inkább a szegényügyi
szabályozásra
koncentrálta figyelmét.

Elter Norbert
Az Európai Külügyi
Szolgálat és annak
eredményei
A kutatásom átfogó képet
nyújt az Európai Külügyi
Szolgálatról
és
annak
eredményeiről. A kutatás
célja, hogy bemutassa az
Európai Külügyi Szolgálat
feladatait és eredményeit,
összetételét és szervezetét, történelmét és tevékenyégeit, az Európai Unió
Külügyi és Biztonságpolitikai
Főképviselőjének
posztját és szerepét, az
Európai Globális Stratégiát, a Közös Kül- és Biztonságpolitikát,
a
Közös
Biztonság- és Védelempolitikát, illetve a kapcsolatot
az Európai Külügyi Szolgálat és az Egyesült Nemzetek Szervezete között. A fő
cél, hogy megértsük, az
Európai Külügyi Szolgálat
jelen
formájában
hatékony-e vagy sem, és ha
nem, akkor miért nem, mik
az indokok erre és hogyan

lehetne hatékonyabb. A
kutatás kimutatta, hogy
egyrészről az Európai Külügyi Szolgálat jó munkát
végez, és növeli Európa
globális befolyását. Fontos
szerepet játszik a béke
megőrzésében, a konfliktusok megelőzésében, a
nemzetközi
biztonság
fenntartásában, a demokrácia konszolidálásában és
az emberi jogok és alapvető szabadságjogok terjesztésében. Az Európai
Globális Stratégia és az
Uniós Delegációk sikertörténetekként könyvelhetők
el a történelemben, amik
koherenssé
tették
az
Európai külpolitikát. Fontos aspektusa az Európai
külpolitikának az Egyesült
Nemzetek
Szervezetével
való kooperációja a multilateralizmus
jegyében,
akivel közösen szállnak
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szembe a globális kihívásokkal és tartják fent a
nemzetközi békét. Másrészről, az Európai Külügyi
Szolgálatnak sok kihívással
kell
szembenéznie,
és
számos problémát kell
megoldania, ilyen például
a tagállamok eltérő külpolitikai
érdekei,
amik
belülről akarják szétszedni
a közös külpolitikát. Az
egyhangú
szavazás
is
akadályt állít az Európai
külpolitika
sikeressége
elé, mivel emiatt egyetlen
egy tagállam is képes egy
kollektív cselekedet megfékezésére, ami így ellehetetleníti a külpolitikát
bizonyos területeken. A
közös Európai katonai erő
hiánya és a Brexit is hatal-
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mas kihívások elé állítják
Európát. A konstruktív kritika és a de lege ferenda
javaslatok
mankóként
szolgálnak
az
Európai
Külügyi Szolgálat hatékonyságának javításához.
Ilyen javaslat például a
minősített többségi szavazás bevezetése külügyi
afférokban, illetve a közös
Európai hadsereg létrehozása. Terjedelmi korlátok
miatt számos érdekes téma
nem került kifejtésre a
dolgozatbna, de a jövőben
érdekes kutatási téma lehet például az Európai
Külügyi Szolgálat és az
Észak-Atlanti
Szerződés
Szervezetének a kapcsolata a biztonságpolitika területén.

Juhász Enikő
„Háborús gyerekek” – A
spanyol polgárháború alatt
külföldre menekült
gyermekek
A spanyol polgárháború
(1936-1939) a helyi belső
feszültségek miatt tört ki,
azonban
kimenetelében
döntő szerepet játszottak a
külső szereplők. Nemzetközi vonatkozásai miatt a
második világháború közvetlen előzményének is
tekinthetjük.
A történelem során először
fordult elő olyan rendkívüli nemzetközi összefogás,
mint amilyen a polgárháború során veszélyeztetett
helyzetbe kerülő gyermekek evakuálásakor történt.
A spanyol kormány segélykérő hívására Franciaország,
Nagy-Britannia,
Belgium, a Szovjetunió és
Mexikó
jelezte,
hogy
befogadna
gyerekeket.
Más országok, mint például Hollandia, a Benelux

államok,
Norvégia
és
Svédország a Franciaország területén létrehozott
gyermekkolóniákat támogatták vagy a Belgiumban
megszokott
„patronálási
rendszerben”
fogadtak
gyerekeket.
A közel 30.000 evakuált
gyerekből a legtöbbet a
háború során Franciaország fogadta be (17.489
fő), őt követte Belgium
(5.130 fő), Anglia (4.435
fő), Szovjetunió (3.291 fő),
Svájc (807 fő), Mexikó (456
fő), Francia-Afrika (335 fő)
és Dánia (120 fő).
A spanyol polgárháborút
kísérő, majd követő kivándorlás témájának szakértője, Alicia Alted Vigil
meghatározása szerint a
„háborús gyerekek” fogalomkörébe tartoznak azok
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a kiskorúak, akik egy
háborús konfliktus keretei
között élték a gyermekkorukat és közvetlenül megszenvedték annak következményeit, amely egész
életükre rányomta a bélyegét. Célom volt, hogy
az ezen fogalomkörbe tartozó 3-15 éves gyermekek
életét, sorsát részletesen
feltárjam Mexikóban, a
Szovjetunióban, Franciaországban és Nagy-Britanni-
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ában. Az egyes országoknál vizsgáltam az adott
ország és Spanyolország
közötti kapcsolatot, a belső- illetve nemzetközi viszonyokat. A sajtó, illetve
a befogadó ország hozzáállását a gyerekek befogadásához, az út megtételét,
majd az érkezés utáni
közvetlen helyzetet. Végül
pedig, hogy felnőttkoruk
hogyan alakult.

Kiss Adrienn
Mongúz vs. cyberbullying:
Egy mongúzzal az internetes zaklatás ellen

Napjainkban a világ számtalan csodálatos dolgot
nyújt a számunkra. Ugyanilyen fantasztikus dolgoknak számítanak a különféle
elektronikus eszközök és
az Internet. Viszont az idő
alatt, míg ez az új világ,
kezdve a kibertérrel és a
vele járó előnyökkel kitárult előttünk, az idő alatt a
ránk leselkedő veszélyek
is megnövekedtek és fejlődtek. Sajnálatos módon
felütötte fejét többek között az adathalászat, adatlopás, a pénzlopás, az
identitáslopás, de ami a
kutatásom szempontjából
most lényeges, az az online zaklatás, más néven
cyberbullying is. Több kutatás is kimutatja, hogy sajnos az általános és középiskolások körében egyre
gyorsabb ütemben növe-

kedik az internetes zaklatás előfordulása. Viszont
nem lehet még fellelni
egyetlen, széles körben
ismert, jól működő megoldást sem, amely megállítaná és visszaszorítaná ezt
a
jelenséget,
így
a
fiatalabb
generáció
egészséges
önértékelés
hiányában tűzzel harcol a
tűz ellen.
Régebben a fiatalok körében tapasztalható volt a
hagyományos
bántalmazás, zaklatás és a vele járó
következmények, ám manapság a virtuális harcok
során csak idővel lehet
észrevenni a súlyos velejáróit a másikkal való erőszaknak, gorombaságnak,
durvaságnak. De mégis
hogyan, miért alakult ki
napjainkban az internetes
zaklatás? Mit tudunk vele
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kezdeni? Hogyan tudjuk
felvenni vele a harcot?
Kutatásom során, többek
között a Mongu for Teen
nevű alkalmazást teszteltem és mélyinterjút készítettem az applikáció ötlet-
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gazdájával. Feltártam a
történetét,
a
kérdéses
pontjait és a jövőre nézve
fogalmaztam meg a fejlesztési lehetőségeit.

Kiss Rebeka
A Fenntartható Fejlődési
Célok (SDG) érvényesülése
Magyarországon

Egy véges világban nem
képzelhető el végtelen
növekedés. Az emberiség
mára egy olyan globalizált
világot alkotott, melyben a
globális mértékű változások lényeges hatással vannak a környezetünk, valamint a Föld, mint rendszer
működésére.
Az éghajlatváltozás hatásáról, a természeti környezetünk pusztulásáról, az épített környezetünk minőségének fenntarthatatlanságáról, a népességünk stabilitásának fontosságáról,
a pazarló túlfogyasztásról,
a felesleges felhalmozásról, a lerakott hulladék
csökkentésének
szükségességéről, az oktatási
vagy egészségügyi rendszereink kihívásairól, a
tiszta ivóvízhez való stabil
hozzáférés nehézségéről,
a szegénység és éhínség

okozta kihívásokról szóló
hírek mindennapivá váltak. Éppen ezért nyilvánvalóvá vált mindenki számára,
hogy
különösen
fontos a fenntarthatóságról
való
gondolkodás
és
szemléletformálás kialakítása, a fenntarthatóságot
szolgáló értékek előtérbe
helyezése, valamint nemzetközi együttműködés kialakítása és nemzetállami
beavatkozás
különböző
cselekvési tervek meghozatala és megfelelő intézkedések megtétele révén,
hogy a globálisan jelentkező jelenségek hatása
visszaszorítható
legyen.
2015-ben
az
Egyesült
Nemzetek Szövetségének
égisze alatt elfogadott, a
fenntartható
fejlődéssel
kapcsolatos
nemzetközi
együttműködési program
határozza meg a világ min-
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den országára vonatkozó
cselekvési irányokat és
célokat, valamint a célok
eléréséhez szükséges feladatokat.
Tanulmányom célja bemutatni azt, hogy az ENSZ
fenntartható fejlődési céljai milyen fenntarthatósági
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intézményeken keresztül
valósulnak meg Magyarországon, hogy hazánk a
meghatározott fenntartható
fejlődési célok elérése
kapcsán az elmúlt években milyen lépéseket tett
meg.

Kiss Rebeka
A törvények indokolási
kötelezettségének
vizsgálata
Kutatásom a minőségi jogalkotás egyik fontos garanciális elemének, a törvények indokolási kötelezettségének vizsgálatára irányul. Kutatásom kiemelkedő fontossága és aktualitása megalapozott, azáltal,
hogy egy régóta problémaként fennálló és mind a
mai napig nem orvosolt
problémakör átható vizsgálatára vállalkozik.
Napjainkban az Országgyűléshez benyújtott törvénytervezetek ugyan pro
forma tartalmazzák a kötelezően csatolandó, iránymutatásként szolgáló indokolásokat, azonban ezek
gyakran nem tartalmaznak
valós hozzáadott értéket és
a jogalkotás garanciáját
nem keletkeztetik. Ennek
hiányában pedig a jelenlegi indokolási gyakorlat
nem felel meg a jogalko-

tásról szóló törvény (Jat.)
által támasztott normatív
követelményeknek. Az indokolások normatív szinten alkalmasak kell legyenek arra, hogy bemutassák egy jogszabály kapcsán azokat a társadalmi,
gazdasági, szakmai okokat, amelyek indokolttá
teszik a szabályozást, valamint az elérni kívánt
célokat, illetve a várható
hatásokat, ezzel szemben a
gyakorlatban az indokolások csupán magát a normaszöveget ismétlik meg,
vagy annak szövegszerű
átiratát képezik, ezáltal
pedig az indokolási kötelezettség számos esetben
formálissá és üressé válik.
A jogszabályok indokolásai
kapcsán
felmerülő
problémákat részben a
jogalkotó is felismerte, ezt
támasztja alá a jogalkotás-
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ról szóló 2010. évi CXXX.
törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi II.
törvény
által
újonnan
létrehozott
Indokolások
Tára is. Bár az ehhez fűzött
remények és célok megvalósulását, valamint a
bevezetése és alkalmazása
kapcsán jelentkező hatásokat csak a jövőben lehet
vizsgálni, az már most jól
látható, hogy a felmerülő
problémákat teljes egészében az új szabályozási
koncepció sem fogja tudni
orvosolni. A Jat. az egyes
más
jogi
aktusok
és
indokolások nyilvánossága
fejezetben vezette be a
Magyar Közlöny új mellék-
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letét, ebből is következtethetünk arra, hogy ezzel a
nyilvánosság és megismerhetőség elvének eleget fog tudni tenni, azonban nem hozza magával az
indokolások szakmai, tartalmi és minőségi változását, illetve nem járul hozzá
szükségszerűen a jogalkotói szándék megértésének
és rekonstruálásának elősegítéséhez.
Mindezek alapján szükségszerűnek tartom a kérdéskör vizsgálatát, a problémák
feltárását,
és
minőségi jogalkotás gyakorlati megvalósítása érdekében megoldási javaslatok kidolgozását.

Kovács Blanka
A koronavírus és
Afganisztán

Az elmúlt hónapokban
minden nemzetközi figyelem a koronavírus-járvány
terjedésére, valamint az
annak hatására kialakult
gócpontokra
figyelt.
A
Migrációkutató
Intézet
gyakornokaként megjelent
egy publikációm a koronavírua afganisztáni terjedéséről, valamint a válságot
súlyosbító tényezőkről.
Az
Afganisztáni
Iszlám
Köztársaságban (továbbiakban Afganisztán) évtizedek óta fegyveres konfliktus folyik, azonban most
egy új fenyegetéssel is
szembe kell néznie az országnak,
méghozzá
a
COVID-19 járvánnyal. Afganisztán esetében nem
beszélhetünk érdemi állami struktúrákról és területi
integritásról,
gazdasági
stabilitásról
vagy
épp

szervezett
államapparátusról.
Emellett
a
társadalmi diverzitás is sok
konfliktus forrása.
A koronavírus-járvány terjedésében fontos szerepet
játszik a közegészségügyi
rendszer szinte teljes hiánya, nincs elég szakképzett egészségügyi dolgozó,
védőfelszerelés,
kórházi ágy, sok helyen
még az alapvető higiéniai
feltételek sem adottak. Sok
orvos zárta be klinikáját az
egészségügyi
dolgozók
körében elterjedt gyors
fertőzések miatt. Az ország
nincs felkészülve a humanitárius katasztrófa kezelésére; gazdasága elmaradott, a munkanélküliség
aránya magas, a határlezárások
fenyegetik
az
ellátásbiztonságot.
A cikk megírásakor 15 000
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fertőzöttet és 250 halálesetet tartanak számon az
országban, ami a tesztelések számát, mintsem a fertőzöttek valós arányát mutatja. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) és
az afgán közegészségügyi
minisztérium
becslései
alapján 30 millió emberből
16 millió fertőződhet meg
szélsőséges esetben. A
minisztérium
szóvivője
nyilatkozatában azt mondta, hogy a legrosszabb
esetben 700 000 ember
szorul majd kórházi ápolásra, 220 000 ember kerülhet lélegeztetőgépre és
ebből 110 000 ember halhat meg.
A járvány kezdeti terjesztői a szomszédos államokból, Iránból és Pakisztánból hazatérő menekültek
és vendégmunkások voltak.
Komoly biztonsági kockázatokat vet fel a Pakisztánból ellenőrzés nélkül átlé-

19

pett
embertömeg,
az
ország területén ugyanis
több terrorista csoport is
tevékenykedik. A járvány
okozta válság jó indokot
szolgáltathatna a Tálibán
Mozgalom és az afgán legitim
kormány
között
megköttetendő
békére,
azonban erre eltérő törekvéseket látunk.
Amennyiben az országban
fokozódik az instabilitás, a
megélhetési válság, valószínűsíthető, hogy nagy
tömegek fognak elindulni,
vagy ismét visszatérni a
szomszédos
államokba,
vagy indulnak el Európa
felé.
Ha felkeltette az érdeklődésedet a téma, a teljes
elemzést itt olvashatod el:
https://www.migraciokutato.hu/wp-content/uploads/2020/05/20200521_H
ORIZONT_7_kovacs_blanka_a_koronavirus_es_afganisztan_elemzes.pdf

Nagy Milán
Pártfinanszírozás
közpénzből – A magyar
és a német modell

Kutatásom, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium
ÚNKP-19-2-INKE-117
kódszámú
Új
Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült, megírásának alapja, hogy a 2010-es
országgyűlési választáson
a Fidesz – KDNP nagyarányú
győzelmet
aratott,
amely egyértelmű politikai
felhatalmazást jelentett a
pártszövetség
számára
több minősített többséget
igénylő döntés meghozatalára. Így került sor az új
választási eljárásról szóló
törvény elfogadására, valamint minősített többséghez ugyan nem kötött, de a
szokás alapján nagyobb
politikai
konszenzust
igénylő változtatás –, mint
amilyen a párt- és kampányfinanszírozás – meg-

valósítására.
Mielőtt rátérnék a jogszabályokon alapuló párt- és
kampányfinanszírozási
rendszer értékelő bemutatására, a dolgozatom első
részében a biztos alapokon nyugvó elméleti rész
felvázolására helyeztem a
hangsúlyt. Ennek keretében megpróbáltam lehatárolni a pártfinanszírozás
intézményét,
valamint
részletesen ismertettem a
politikai tevékenység finanszírozási formáit: így a
párttagok által fizetett tagdíjat, a jogi személyek és
magánszemélyek által folyósított
adományokat,
hozzájárulásokat, valamint
a költségvetési támogatást.
Az elméleti részt követően
a német pártfinanszírozás
történeti fejlődését vázol-
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tam fel, kiemelt szerephez
juttatva a hatályos szabályozás fő elemeit. Erre két
okból kifolyólag volt szükség: egyrészt az állami
szubvenció történeti áttekintése során egyértelművé vált, hogy Németországban került sor először
a politikai pártok állami
támogatására
vonatkozó
szabályozás kodifikálására; másfelől a Nemzeti
Kerekasztal-tárgyalások
eredményeként 1989-ben
megszületett, a fennálló
politikai helyzetet tükröző
Párttörvény a Németországban is alkalmazott vegyes pártfinanszírozást vezetett be, illetve 2003-ban
a hazai pártalapítványi
rendszer is német mintára
valósult meg.
A német modell átfogó
ismertetését követően a
magyar szabályozás fejlődésének legfontosabb momentumait részleteztem. E
fejezetben
megjelenítettem az 1989-es modellt,
majd az ebből fakadó ano-
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máliák okán elfogadott első kampányfinanszírozási
szabályozást, amely egyrészt korlátozta a kampánykiadásokat, másrészt
elszámolási kötelezettséget írt elő, harmadrészt
bevezette a direkt kampánytámogatás
intézményét. Mindezeket követően jutottam el a 2013-ban
megalkotott, a pártok állami támogatását alacsonyan
tartó gyakorlattal szakító
és ennek érdekében három jelentős újítást bevezető kampányfinanszírozási
szabályozás
átfogó,
értékelő bemutatására.
Az utolsó részben a két
modell
kulcselemeinek
értékelő
összevetésére,
valamint a modellek közötti hasonlóságok felvázolására
került
sor.
Zárásként pedig szó esik a
két modell között tapasztalható különbözőségnek
az eltérő társadalmi, gazdasági és politikai helyzetben, felfogásban keresendő okairól.

Szabolcs Laura Viktória
Az uniós „védelmi miniszter”,
„védelmi tanács” és a
„védelmi főigazgatóság”
szükségességének kérdése
Az Európai Unió közös
biztonság- és védelempolitikájának (CSDP) fejlődése az utóbbi években, a
2016-os Globális Stratégia
kiadása óta, a nemzetközi
események hatására felgyorsult – a cél 2025-re az
Európai Védelmi Unió kialakítása. Ehhez a védelmi
integráció mélyítése intézményi szinten is releváns
kérdés. Jelen kutatásomban - az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásában - azt vizsgáltam, hogy
lehetséges-e, vagy egyáltalán szükséges-e a jelen
intézményeken belül, a
hatályos uniós jogi háttér
keretében új szervezeti
egységekkel és pozícióval
bővíteni a CSDP-t.
Szűkebb értelemben, az
Európai Unió Tanácsán belül egy, a védelmi minisz-

terek részvételével döntéshozatali és konzultációs
fórumként működő állandó
védelmi formáció; a Bizottságban egy védelmi főigzgatóság; illetve egy közös
védelmi miniszteri tisztség
relevanciáját és jogi megvalósítási lehetőségeit elemeztem. Áttekintve a Tanács, a Bizottság és a
külügyi és biztonságpolitikai főképviselő tisztségének fejlődését, történeti és
jogi hátterét, látható, hogy
korábban különböző szinteken már mindháromnak
felmerült a létrehozatala.
Az uniós joganyag áttekintése mellett a jelenlegi védelmi
döntéshozatali
rendszert SWOT-analízissel vizsgáltam meg, rávilágítva hiányosságaira és
jövőbeli fejlesztési lehetőségeire – felmerülhet a
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kérdés, hogy az új szervezeti egységek és pozíció
megalakításával mennyire
válna még inkább fragmentálttá, fennáll-e a duplikáció veszélye, egyrészt
a többi intézménnyel, másrészt pedig a NATO-val,
milyen korlátjai lehetnének a CSDP intézményi
mélyítésének.
A téma jelenleg különösen
aktuális – egyfelől azért,
mert 2016-tól kezdve több
CSDP-t érintő intézményi
változás is történt – így a
2019-es új Bizottságnak
már részét képezi a belső
piaci biztos hatáskörébe
tartozó új főigazgatóság, a
DG for Defence Industry
and Space. Másfelől, az
átalakuló nemzetközi kör-
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nyezet – akár a Brexit,
vagy a jelenlegi világjárvány hatásait nézzük az
EU-ra, és azon belül a
CSDP-re – egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a CSDP
mélyítésének lehetőségeit
institucionalista szempontból is vizsgáljuk – ahogyan
Josep
Borrell,
az
EU
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mondta
május 12-én: „...biztonsági
környezetünk az elkövetkező években nagy valószínűséggel romlani fog,
emiatt pedig még szükségesebbé válik az uniós
biztonság
és
védelem
megerősítése.” (Védelmi
miniszterek
videókonferenciája, 2020. 05. 12.)

szakmaiság főoldal

Nemzetközi műhely
Írta: Kántor Sára
Az őszi félév folytatásaként
tavasszal is megszervezésre került a Nemzetközi
műhely, melynek témája
az
Amerikai
Egyesült
Államok. Azonban míg az
ősz folyamán az USA
nemzetközi vonatkozásait,
biztonságpolitikáját, illetve
külpolitikáját
tekintettük
át, addig a tavaszi félév
során olyan témák kerültek terítékre, mint az USA
felemelkedése, vagy az
USA
hatása
Trianonra.
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Sajnos a veszélyhelyzet
miatt a kurzus is félbeszakadt,
azonban
bízom
benne, hogy 2020 őszén
újult erővel tudjuk folytatni
ott, ahol abba hagytuk.
Ezúton is szeretném megköszönni Amerikai Tanulmányok
Kutató
Intézet
közreműködést,
hiszen
igen színvonalas, érdekes
és
interaktív
műhely
alkalmakat
tartottak
a
Szakkollégium tagjainak.

Retorika kurzus
Írta: Torda Sztella
A szakkollégium belső
képzési rendszeréhez tartozó Retorika kurzus célja
volt megismertetni a résztvevő hallgatókat a szónoklattan művészetével. A
kurzus a Molnár Tamás Kutatóintézet és a szakkollégium közreműködésében
jött létre. Az elméleti alapok elsajátításán túl gyakorlati foglalkozások is színesítették
a
kurzust,
amikor interaktív módszerekkel kerültek feldolgozásra különféle stílusú beszédek.
A
résztvevők
megismerkedhettek a retorika elméleti alapjaival, a
legjelesebb ókori rétorokkal, a magyar retorika történetével, valamint a beszéd részeivel is. A kurzus
utolsó alkalmain a frontális
oktatás helyét átvették a
gyakorlatiasabb órák, több
híres beszédet és felszóla-

lást elemeztünk, valamint
a különféle előadói stílusokat is megvitattuk. A
kurzus tanulsága az volt,
hogy merjük használni és
bátran
alkalmazni
a
retorika
komponenseit,
ugyanis ez egy bizonyos
szintig tanulható, azonban
az oktatók hangsúlyozták
annak fontosságát is, hogy
csak
egy
bizonyos
mértékig építsünk bele
olyan
elemeket
saját
felszólalásainkba, amik kívül vannak a komfortzónánkon, ugyanis így maradhatunk
igazán
hitelesek. A cél az, hogy
egyre intenzívebben és
természetesebben tudjuk
használni a retorika tudományának elemeit: ezen
cél eléréséhez a kurzus
megfelelő alapokat szolgáltatott.
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„Megélni, de miből?” - Egy
rendhagyó Magyary kurzus
Írta: Pihencó Tamás
Fiatal évei során sok ember felteszi a nagy kérdést:
„Megélni, de miből?” Nem
volt ez máshogy velem és
szakkollégiumi társaimmal
sem. Számos fejlődési lehetőséget nyújtó Magyary
kurzus közül, úgy gondolom, kiemelkedett ez az
egy, a maga rejtélyes kérdésével, amelyre titokban
mindenki választ szeretett
volna kapni. A lehetőség
felvetődésekor tapasztalatom szerint senki nem volt
tisztában azzal, hogy a
kurzus milyen szempontból közelíti meg a kérdés
mögött lakozó témát. Megsúgom előre, hogy a kurzus összetettebbnek bizonyult, mint azt előzetesen
gondoltuk volna.
A jelentkezés magas létszámmal történt meg. A
férőhelyek
korlátozottak
voltak, így a 10 izgatott
jelentkező -magam is- egy
kiválasztási
folyamaton
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esett át, mely tartalmazott
egy
műveltségi-logikai
tesztet, illetve ehhez köthetően egy interjúhoz hasonlító elbeszélgetést. A
kiválasztási interjúk viszonylag gyorsan lefolytak, melyeken a kurzust
tartó Boros Balázs (volt
szakkollégiumi tag, vállalkozó) próbálta megismerni
a személyiségünk alapjegyeit, motivációinkat a
kitöltött tesztünk alapján.
Végül
szoros
verseny
eredményeként 6 szakkollégista került kiválasztásra
az elkövetkező feladatok,
kihívások
minél
jobb
teljesítésére.
Maga a kurzus 3 különböző részre bontható. Először
is a hangsúly egymás és az
oktató, Balázs megismerésére irányult. Mindenki
megismerhette a másik
személyiségét, gondolkozását mélyebben, és képet
kaphattunk arról is, hogy a

kurzust tartó Boros Balázs
mivel foglalkozik, mik a
motivációi saját karrierjében, hogyan lát minket,
hallgatókat, a generációnkat, és hogy miért is fontos
cselekedeteink
logikus
megtervezése. Úgy gondolom, ez elengedhetetlen
részét képezte az együttműködésnek és a sokszínű
látásmódunk összehangolásának. Továbbiakban felmérte a tudásunkat, különböző
”életszagú”
kérdéseken keresztül, melyek között a teljesség igénye nélkül olyan témakörök
voltak,
mint
vállalkozási és pénzügyi
kérdések, a hitelek világa,
illetményalap a közigazgatásban, tőzsde, nyugdíjrendszer stb. Ezen a ponton
egyértelművé
vált
számomra, hogy Balázs
nem csak a cím kérdéséből eredő, számunkra érdekes és fontos pénzügyi
kérdésekre kíván választ
adni elméleti formában,
hanem igyekszik bevezetni minket a vezetői szemléletbe, kihozni az eltérő

személyiségeinkből a legjobbat, tesztelni készségeinket, ahogy azt a különböző
munkahelyi
szituációk
és
az
élet
kihívásai is teszik/tenni
fogják velünk. Ezenkívül
személyesebb témák is
előkerültek, mint például a
család, összekötve a karrier-tervezéssel. Ettől vált
számomra a kurzus igazán
gyakorlatiassá
és
összetetté, továbbá őszintévé. Ugyanis egymás és
magunk megismerésének
számos módját állította
elénk kihívásként. Ezeket
alkották
például
különböző viták, retorika,
személyiségteszt
megoldások, gazdasági statisztikák megvitatása, egyéni
szociális kérdések, szituációs játékok, különböző
csapatmunkára
ösztönző
feladatok és pszichológiai
témák. Balázs igyekezett
az általa fontosnak vélt
témákon felül olyanokban
is
segíteni
számunkra,
melyek kapcsolódtak a fő
irányvonalhoz, de mi kértük őket. A kurzus további
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részét képezte a szerdánként megtartott csoporttalálkozó, ahol a szakmai kereteken túl lehetőség nyílt
egymás
kommunikációs
készségének tesztelésére,
fejlesztésére is. Ezeken a
szinte baráti hangulatú
találkozókon
igyekezett
számunkra olyan szituációkat, közvetlen vitakörnyezeteket kialakítani, melyek
remekül
modellezték
azokat az eseteket, melyeket bárki átélhet a közvagy versenyszektor munkavállalójaként, vezető beosztású személyként vagy
akár vállalkozóként. A különböző szituációk különböző személyi és munkahelyi
konfliktusok
kezelésére, korrupció és
manipuláció elkerülésére,
illetve minél tisztább és
lényegretörőbb kommunikációra készítettek fel minket.
Az egyre jobban összecsiszolódó csapat lendületét,
hangulatát és szakmai fejlődését a márciusban begyűrűző Covid-19 járvány
sem törte meg. A kurzus
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továbbra is folytatódott. Az
online kapcsolattartás és
feladatmegoldás ebben a
nehéz
szituációban
is
működőképesnek
bizonyult, hála a tagok lelkesedésének. A kurzus szakkollégiumi
csapata
együttműködést igénylő,
sokszínű feladatokra igyekezett megoldásokat találni. Ilyen volt nem utolsó
sorban a kurzus kérdésére
fő választ adó gazdálkodási feladat is, melyben egy
magánszemély
kiadásait
és pénzügyi problémáit
kellett
menedzselnünk
csapatként,
figyelembe
véve az illető személyes
problémáit. Végezetül sor
került a ”jó önéletrajz” témájára is, melynél hasznos
támpontokat kaptunk eltérő
munkaerőpiaci
igényekkel kapcsolatban.
Összeségében elmondható, hogy a kurzus számos
készségünket fejlesztette,
és
hasznos
tanácsokat
kaptunk, személyre szabottan is, a jövőbeli karrierutunknak megfelelően.
Boros Balázs olyan értéket

adott át a Magyary Zoltán
Szakkollégium tagjainak,
mely maradandó, szemléletformáló és, habár a járványhelyzet a tárgyalási
pszichológia és technika
elemeinek
gyakorlására
kevés lehetőséget hagyott
számunkra, mégis fejlődést tapasztalhattunk ezen
a területen is. A kurzus
résztvevői nagyon elége-

dettek voltak a kapott tapasztalatokkal, ismeretekkel.
Személy
szerint
remélem,
hogy
Boros
Balázs jövőre is hasznos
készségekkel fogja ellátni
a szakkollégium mostani
és leendő tagjait, kurzusa
keretei között. A Szakkollégium nevében köszönöm
a munkáját.
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Szeptemberi Magyary Konferencia
Írta: Csibor Ferenc
A Szakkollégium életében
egy újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett el a
tavaszi félévben meghirdetésre került Magyary
Konferencia által.
A Konferencia hatalmas
lépést jelent a Szakkollégium számára, mivel célja
platformot nyújtani más
szakkollégiumok hallgatóinak kutatásaik ismertetésére. Ebből kifolyólag a
meghirdetett szekciók is
tudományterületek széles
körét fedik le. A jelentkező
szakkollégistáknak lehetőségük van államelmélet,
közgazdaságtan,
alkotmányjog, szociológia, politológia, nemzetközi kapcsolatok, biztonságpolitika, kiberbiztonság szekciókban megtartani előadásaikat.
Az eredeti tervek szerint a
Magyary Konferencia májusban került volna megrendezésre. A tavaszi félév
során a Szakkollégium kabinete felkért az egyes
szekciók élére levezető
tanárokat, akik a felkérést
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elfogadták.
Emellett
a
konferenciafelhívás kiküldésre került az Interkoll, a
szakkollégiumok egyeztető fóruma hivatalos levelezőlistájára. A kialakult koronavírus-járvány miatt a
megrendezés időpontját el
kellett halasztani szeptemberre.
Ahogy a mondás is tartja,
minden
rosszban
van
valami jó. Hála a későbbi
időpontnak, lehetőség van
nagyobb anyagi- és időbeli ráfordításokkal előkészíteni a Konferenciát, ami
által egy magasabb színvonalú esemény kerülhet
megszervezésre.
Remélhetőleg a következő
Semesterben már egy sikeresen lezajlott Magyary
Konferenciáról
emlékezhetünk meg, amely elindít
egy hagyományt, és ezt
követően minden évben
megrendezésre fog tudni
kerülni a Szakkollégium
által egy olyan konferencia, amelyen egyre több
szakkollégista fog részt
venni.

Versenyrészvétel
Írta: Kiss Adrienn
Tudomány
Kapujában III. helyezett: Érsek Kitti
Poszterverseny
Államtudományi II. szekA poszterversenyre 13 ció
szakkollégistánk
nyújtott I. helyezett: Dancsok Petra
be pályázatot, és mind a 13 II. helyezett: Kiss Rebeka
kiállításra került a Duna
Palotában. Az ünnepélyes Kiberbiztonsági szekció
eredményhirdetésre 2019. III. helyezett: Kiss Adrienn
november 5-én került sor,
6 tagunk ért el helyezést.
Nemzeti Kiberverseny
A
beadott
poszterek
szerzői:
A 2019. november 19-20•Csibor Ferenc
án megrendezett Nemzeti
•Dancsok Petra
Kiberversenyen
a
Ma•Elter Norbert
gyary Zoltán Szakkollégi•Érsek Kitti
um és a Nemzetbiztonsági
•Garamvölgyi Dávid Szakkollégium 2-2 tagjából
•Gergi Tamás
álló csapata I. helyezést
•Juhász Enikő
értek el Team NUPS nevű
•Kiss Adrienn
csapatukkal. A csapat tag•Kiss Rebeka
jai: Szakos Judit, Kiss
•Kovács Blanka
Adrienn, Katona Gergő,
•Nagy Milán
Ináncsi Mátyás. A legjobb
•Sivák Veronika
szóbeli prezentációért járó
•Torda Sztella
különdíjat is ők zsebelték
be. A genfi 9/12 nemzetHelyezettek:
közi versenyen a Team
NUPS képviselheti hazánÁllamtudományi I. szek- kat. Ezúton is gratulálunk,
ció
és sok sikert kívánunk a
I. helyezett: Juhász Enikő
továbbiakban!
II. helyezett: Elter Norbert
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Konferencia-részvétel
Írta: Kiss Adrienn
Haza Szolgálatában Kon- jog, hadviselés tagozatban
I. helyezést ért el. Szabolcs
ferencia
Viktória Laura kettő dolgo2019.
november
22-én zattal is indult az Európai
került
megrendezésre Unió tagozatban: egyikkel
egyetemünkön
a
Haza II. helyezést ért el, másik
dolgozata különdíjban réSzolgálatában
Konferencia,
melyen
7 szesült. Valamint Sivák
tagunk vett részt, és adott Veronika a Gazdaság, tárelő
különböző
kutatási sadalom, politika tagozatban a legjobb opponenstémáikban.
nek járó díjat hozta el.
Előadóink:
Enikőn és Laurán kívül a
• Csibor Ferenc
2021 tavaszán megrende• Érsek Kitti
zésre
kerülő
Országos
• Juhász Enikő
Tudományos
Diákköri
• Kiss Adrienn
Konferenciára még Elter
• Kiss Rebeka
Norbert és Tőzsér Szintia
• Nagy Milán
kvalifikálta magát.
• Sivák Veronika
NKE ÁNTK Intézményi Versenyzők:
• Juhász Enikő
Tudományos
Diákköri
• Nagy Milán
Konferencia
• Tőzsér Szintia
•Szabolcs
Viktória
2019.
november
27-én
Laura
került megrendezésre az
• Elter Norbert
őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, Opponensek:
• Kovács Blanka
ahol részt vettünk előadó• Kiss Rebeka
ként, opponensként és
• Érsek Kitti
szervezőként
egyaránt.
• Gergi Tamás
Juhász Enikő a Nemzetközi

3 3

• Garamvölgyi Dávid
• Sivák Veronika
• Kiss Adrienn
• Torda Sztella
Szervezők:
• Kiss Rebeka
• Zombori Gréta
• Szanda Petra
III. Móra Interdiszciplináris Konferencia
2019.
december
12-én
került megrendezésre Szegeden a III. Móra Interdiszciplináris Konferencia,
ahol egyik tagunk, Csibor
Ferenc előadóként vett
részt
Jeremy
Bentham
kapcsolata a francia forradalommal című előadásával.

Magyary Workshop
2019.
november
13-án
rendeztük meg Magyary
Workshop nevet viselő
rendezvényünket, melyen
a felvételi mentorprogramunkban
résztvevőknek
és tagjainknak egyaránt
lehetősége nyílt előadni.
Két
szekcióban
került
levezénylésre
az
esemény, ahol 19-en mutatták
be
érdeklődési/kutatási
területeiket.
I. szekció levezető elnök:
Szakos Judit
II. szekció levezető elnök:
Malustyik Brigitta
A workshopot szervezte:
Kiss Rebeka
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Mérlegen a populizmus - Krekó
Péter és Mráz Ágoston vitaestje
Írta: Garamvölgyi Dávid
A populizmus a politikatudomány egyik sztárfogalmává vált az elmúlt években. A kifejezést azonban
a hétköznapi használatban
máshogy értjük, mint a
tudományos
világban.
Vitaestünkön – mely 2019
szeptemberében
került
megrendezésre – két neves
szakember,
Krekó
Péter és Mráz Ágoston
folytatott vitát arról, hogy
mi is a populizmus, és
hogyan jelenik meg a
politikában.
Az est során a szakemberek egyetértettek azzal
kapcsolatban, hogy a fogalom és a jelenség az
Egyesült Államokból ered,
és onnan terjedt át Európába. Krekó Péter véleménye szerint a fogalom elterjedése
mögött
ott
húzódik, hogy a dmagógia
helyettesítéseként kezdték
el használni. Mráz Ágoston
szerint a populizmus köznyelvi fogalmát leginkább

az elitellenesség és a
népiesség jellemzik.
A vitát moderátor vezette,
aki
rendkívül
kemény
kérdésekkel készült. Kikérte a szakértők véleményét mind a „fake-news”
jelenség, mind pedig annak kapcsán, hogy létezike bal- illetve jobboldali
populizmus.
A
„fakenews” jelenség a szakértők szerint a politikai
életben mindig is szerepet
játszott. „Ma már nem
lehet
álhírek
nélkül
választást nyerni.” - hangsúlyozta Krekó Péter. A
populizmust pedig - a
válaszok alapján - mind a
két politikai oldal aktívan
használja.
Az eseményt nagyszámú
érdeklődő hallgatta végig,
akiknek a vita végén
lehetősége nyílt kérdezni
is.
Az
est
szakmai
komolyságát jelzi, hogy
újságcikk is készült róla a
Mandinerben.
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Japán geopolitikai helyzete
a XXI. században
Írta: Zsigmond Zsófia
A Magyary Zoltán Szakkollégium által 2019. október
15-én szervezett előadás fő
témája Japán geopolitikai
helyzete, nagyhatalmi szerepe, valamint biztonságés védelempolitikája volt.
Ezen felül részletes betekintést nyerhettünk az ország alkotmányos berendezkedésébe, az éppen
aktuális társadalmi kihívásaiba. A téma szakértője
Bartók András, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék tanársegédje kalauzolta el a
hallgatóságot ezen távoli
szigetországba.
A nagyhatalom szó kapcsán elsőként az USA, Kína
vagy Oroszország juthat
eszünkbe, és csupán másodsorban Japán. Ugyanakkor tény, hogy befolyását, döntéseit és még
számos tényezőt tekintve,
egyértelműen e kategóriába sorolandó. A szakértő
szerint a nagyhatalmak
esetében fontos beszél-

nünk az ún. geopolitikai
kódról, amelyet meghatározhatunk az adott ország
szövetségeseit, meglévő,
illetve jövőbeni ellenségeit figyelembe véve. Kína
geopolitikai szemüvegén
keresztül egy Japánból,
Tajvanból és a Fülöpszigetekből álló szigetláncot lát, amely elzárja a
világtengerektől,
ezzel
együtt magától a világkereskedelmetől is. Ezen bezártságból való kijutást
csupán az ún. fojtópontokon (pl. a Malaka-szoroson) keresztül találhat.
Japán geopolitikai érdekei
közt szintén szerepel a
nemzetközi szabadkereskedelemhez való hozzáférés, amely szükségszerűen
vonja maga után a különböző érdekellentétek kialakulását a térségben.
Emellett a két nagyhatalom viszonyát egy évtizedek óta fennálló szigetvita
is színesíti, magában rejtve
az esetleges limitált konf-
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rontáció veszélyét.
A katonai, biztonság- és
védelempolitikai kérdéseken túl az előadás során
szó esett egy Japán számára
jelentős
kihívásról,
vagyis a népességfogyásról, öregedéséről is. A japánok jelenleg a munka-
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erőpiac megreformálásában és a robotikában látják
a megoldást ezen égető
problémára. Arra a kérdésre azonban, hogy vajon
eredményesek lesznek-e
ezen próbálkozások, majd
csak a következő pár
évben kaphatunk választ.

A Szakkoli egy végzős hallgató szemével
Írta: Érsek Kitti
Elsőéves voltam, mikor
először
találkoztam
a
Magyaryval.
Limonádét
osztogattak a gólyatáborban. Akkor még nem
tudtam mit is jelent a
szakkollégium szó. Ezután
beiratkozáson láttam pár
hallgatót, akik piros pólót
viselve, lelkesen toborozták a tagokat egy stand
mögött.
Szimpatikusnak
tűntek, ahogy a szervezet
is, amit promotáltak. Végül
beadtam a jelentkezést,
feltöltöttem és elküldtem a
motivációs levelemet és a
felvételi feladatlapot. Ez-
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után nem telt el sok idő,
mire jött az értesítés, hogy
bekerültem a mentorprogramba. Közösségi és szakmai események tömkelegén vehettem részt, majd
épp hogy befejeztem az
első
vizsgaidőszakomat,
jött az újabb értesítés,
hogy felvettek, most már
hivatalosan is tag lettem.
Akkor még nem tudtam,
hogy BA-s éveim végére
mennyi mindent köszönhetek majd a Magyarynak,
illetve
hogy
mennyire
meghatározza majd ezt a
három évemet.

Szakmaiság és közösség.
Ez a két pillér, melyre az
egész szervezet felépül. A
szakmaiságot
illetően,
mindig ambíciózusnak tartottam magam. Bármilyen
projektbe kezdtem, szerettem az átlagosnál felüli
teljesítményt nyújtani, valami pluszt belecsempészni a napjaimba, amiből
később majd profitálhatok.
Erre tudom visszavezetni
azt, hogy első évem végén
elhatároztam, vezetői tisztségre pályázok. Így lettem
kommunikációs vezető. A
mandátumot egy egész
tanéven át tölthettem be,
és ez idő alatt rengeteget

tanultam. Rájöttem, ahhoz,
hogy
valamit
szívvellélekkel csinálj, elengedhetetlen a folyamatos motiváció, illetve az, hogy
egy támogató közösségben dolgozhass, akik nem
csak elfogadnak, de meghallgatják, és támogatják
ötleteidet.
Megtanultam
továbbá,
hogyan
kell
igazán együttműködni egy
szűkebb körben, érdeket
képviselni és érvényesíteni, hivatalos és kevésbé
hivatalos e-mail-eket írni,
egy szervezetet megfelelően bemutatni és eladni.
A vezetői tisztség betöltése mellett volt szerencsém
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betekintést nyerni a tudományos világba. Soha nem
jártam elit iskolába, a családomban nincs felsőoktatásban tapasztalatot szerzett illető, így kicsit félve
vágtam bele a fejszémet
ebbe a fába. Sokáig egy
misztikus, elérhetetlen jelenségnek tartottam, hogy
kutatást indítsak, ugyanis
egyáltalán nem tudtam,
hogy kezdjek bele. Ennek
az első lépésnek a megtételében szintén a Szakkollégium nyújtott támogatást.
Miután megtaláltam a témát, amivel szívesen foglalkozom, nem csak a
módszertanban, de a befejezés után a – először poszter, majd workshopon és
konferencián történő –
prezentálásban is segítséget kaptam, ami hatalmas
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löketet adott, mind az
önbizalmamnak, mind a
tudásomnak.
Miután a mandátumom lejárt, továbbra is szerettem
volna aktív tagja maradni a
Szakkolinak, de másfajta
tevékenységre vágytam.
Így lettem a következő
tanévben
mentor.
A
közösségi életben mindig
szerettem részt venni, élveztem a közös esteket, a
közös bulikat, tanulmányi
utakat. Szerettem volna
bevonni az újabb mentoráltakat, és megmutatni,
milyen klassz lehet, ha
csatlakoznak ehhez a kis
családhoz. Sok új barátra
tettem szert, és még több
érdekes embert ismertem
meg, akik nem csak hozzám hasonlóan gondolkodnak, de sok szempont-

ból közös szemmel látjuk a
világot is.
A Szakkoli számomra nem
csak hallgatókat jelent.
Sokkal inkább szoba- és
blokktársakat, bajtársakat,
támogató barátokat és barátnőket, akikkel annak ellenére, hogy hónapok óta
nem találkoztam a koronavírusnak
köszönhetően,
ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, beszélünk heti
vagy napi szinten, veszünk
részt online foglalkozásokon, és alig várjuk, hogy
újra találkozzunk. Örömmel tölt el, hogy ahogy
minden nyári szünet, minden vizsgaidőszak végén,
most is alig várom, hogy
újra találkozzunk.
A mostani vizsgaidőszak
és nyáriszünet azonban
más lesz. Sokan befejezzük
alapszakos tanulmányainkat, és más intézményben

kezdjük az MA-t, MSc-t.
Sok társamtól úgy köszöntem el márciusban, hogy
nem tudjuk, mikor fogjuk
legközelebb
látni
egymást. Másokkal azt
tervezgettük,
hogyan
töltjük majd el a tatai
Évzáró Közgyűlést, illetve
hogyan fényképezkedünk
majd a diplomaosztón, ami
remélhetőleg meg lesz
tartva. Megint másokkal
arra várakozunk, hogy
szeptembertől
(immár
mesterszakos
hallgatóként) visszaköltözzünk a
kollégiumba, és megint
szobatársak legyünk. Ellenére annak, hogy a BA-s
éveim nemsokára lezárulnak, őszintén remélem,
hogy a Magyarys tagságom és a szervezet iránti
elkötelezett lelkesedésem
MA-s
éveim
alatt
is
folytatódni fog.
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Szakkollégiumi jövő
Írta: Garamvölgyi Dávid
A szakkollégiumnak egyszerre kell bizonyos folytonosságot és változást is
magában hordoznia. Ebben a Janus arcú helyzetben mindig biztosítani kell
az új tagok számára, hogy
olyan közösségben érezhessék magukat, amelyben boldogan töltik el az
idejüket. Ugyanakkor folyamatosan új és új lehetőségeket, kurzusokat kell
kínálnia a szakkollégiumnak, hogy tagjai megfelelő
mértékben fejleszthessék
szakmai és személyes képességeiket.
Szakkollégiumunk számára évek óta cél, hogy egy
modern weblapot üzemeltessünk. Ez a mérföldkő a
tervek szerint 2020 szeptemberében meg is fog
valósulni. A honlapon célunk, hogy az érdeklődők
általános
információkat
kaphassanak
közösségünkről. Továbbá lehetővé tesszük a tagság számára,
hogy
publikációt
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tegyen közzé a weboldalon saját kutatási témájában.
Szakmai téren a tagság továbbfejlődését és a tudásátadást biztosítandó, létrehozzuk
belső
mentorprogramunkat.
Terveink
szerint egy már tapasztaltabb hallgató fogja segíteni a frissen felvett szakkollégistákat a mentorált évek
alatt. Ez lehetővé teszi,
hogy a tagok „ne vesszenek el” az egyetem kezdeti időszakában.
A szakmai programokon
túl azonban nem maradhat
el a közösség építése sem.
Célunk egy olyan közösséget kiépíteni a programok által, ami segíti tagjait elindítani a tudományos életben.
A nyár során megszervezzük a már hagyománynak
számító, többnapos programmal összekötött évzáró
közgyűlésünket. El szeretnénk érni, hogy tagjaink
ne csupán szakkollégista-

ként, hanem barátként is
tekintsenek egymásra.
Az őszi félév során célunk
ellátogatni Pozsonyba a
Trianon
100
emlékév
kapcsán. A nemzetközi
utak mindig is állandó célkitűzései kell, hogy legyenek a Szakkollégiumnak,
ezért szeretnénk elérni,
hogy a közeljövőben még
több ilyen jellegű tanulmányúton
vehessünk
részt.
A
hagyományosan
félévente megtartott szakmai
workshopunk szépen lassan kinőtte magát, és
igény
nyílt
rá,
hogy
multidiszciplináris konferenciává „fejlesszük” fel.

Az I. Magyary Konferenciának célja, hogy több
tudományágból és több
egyetemről is résztvevőket
toborozzon,
ahol
előadhatják a hallgatók
kutatási témáikat.
A következő félévben tehát - a korábban felsoroltak alapján - nagy lépéseket kívánunk tenni a
Szakkollégiumban szakmai
és
közösségi
életében
egyaránt.
Azonban
ez
mind nem lehetne lehetséges, ha nem készítette volna elő ezeket a fejlődési
lehetőségeket a tagság.
Kíváncsian, izgatottan és
bizakodva
fordulunk
a
jövő felé!
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Erasmus Európa legnagyobb
kikötővárosában
Írta: Léta Judit
2019/20 őszi félévében
Rotterdamban tanulhattam
az Erasmus+ keretében.
Az Inholland University of
Applied Sciences-ra jártam, ahol egy egész modult tantervestül felvehettem, még pedig a Law and
Safety in Public Service-t.
Sokkal
gyakorlatiasabb
volt az oktatás, kevés vizsgám volt, több csoportmunkát kértek. A csoportokban előadást kellett
készítenünk,
beadandót,
videót vagy kutatómunkát
interjúval és kérdőívvel.
Ezeket a közös munkákat
nagyon élveztem, sok külföldi diákkal ismerkedtem
meg és kötöttem barátságot. Találkoztam török,
brazil, német, skót és holland diákokkal. Az utóbbiak voltak a legtöbben, de
még közülük is soknak a
felmenői más kultúrából
érkeztek, mint például
marokkóiból, indonézból,
perzsából vagy olaszból.
Ha pedig már Hollandiá-

ban voltam, igyekeztem
minél jobban megismerni
az országot. Többször ellátogattam Amszterdamba,
Hágába és Antwerpenbe
(ez utóbbi Belgium városa), mivel olyan sok látnivaló van, hogy egyik várost sem lehetett egy nap
alatt végig járni, minden
látványosságát megnézni.
A családtagjaim látogattak
meg felváltva, és velük
mentem el a fővárosba a
Rijksmusem-ba, Van Gogh
múzeumba, a kanálisokban hajókáztunk, Hágában
a Madurodam-ba látogattunk el, és kimentünk a
tengerpartra, Antwerpenben Rubens házát és a
csoki múzeumot jártuk
meg.
Sajnos még így is sok
mindenre nem jutott időm
megnézni. Hatalmas élmény volt, és egyszer
vissza kell térjek, hogy a
kimaradt élményeket bepótoljam.
A 2019/2020-as tanév első
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Schevening-ben (Hága mellett) az Északitenger partjánál
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Erasmus+ Németországban
Írta: Petróczky Péter
félévében Erasmus+ Program keretén belül lehetőségem nyílt a németországi
Frankfurt
(Oder)
városában élni és tanulni.
Korábbi tanulmányaimból
kifolyólag a város és az
egyeteme nem volt ismeretlen számomra, viszont
úgy vélem, mindig tud újat
tanulni az ember, bárhol is
legyen.
Egy külföldi tanulmányút
mindig magában hordozza
annak a lehetőségét, hogy
a résztvevő váratlan és új
kihívásokkal kerül szembe, amelyek következtében gyakran szükséges
kilépni az addig megszokott komfortzónájából. Véleményem szerint ez az
egyik leghasznosabb része a kint töltött időnek,
mivel ezek az élmények
segíthetnek jobban megismerni magunkat, feltárni
erősségeinket és gyengeségeinket.
A kint töltött idő remek
lehetőséget kínált arra,

hogy új embereket, kultúrákat ismerjek meg közelebbről.
Több
aktuális
kérdésben számomra új
álláspontokat ismerhettem
meg más szemszögből.
Ezalatt lehetőségem nyílt
arra is, hogy különböző
rendezvények lebonyolítása által megtanuljak jobban együtt dolgozni más
kultúrájú hallgatókkal egy
nemzetközi környezetben.
Mindemellett betekintést
nyerhettem egy bizonyos
szintig a helyi oktatási
rendszer működésébe is.
Természetesen a szabadidős
tevékenységekből
sem volt hiány, mindenki
megtalálhatta azt, ami a
legjobban érdekli. Számtalan sportolási lehetőséget biztosítottak a különböző szervezetek, nyílt
előadásokat tartottak aktuális témákról, utazási lehetőségek is voltak. Mindemellett pedig az egyetem
könyvtára a hét minden
napján nyitott kapukkal
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várta a hallgatókat.
Összességében
bátran
ajánlom
hallgatótársaimnak, hogy ha van lehetőségük, vegyenek részt Eras-
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mus+ Programon, mert
életre szóló élményeket
szerezhetnek.
Több mint fél évem volt a

Bolognai dolce vita
Írta: Tarnai Balázs
kiutazás előtt, miután megtudtam, hogy az Erasmus
programmal a világ első
egyetemén tanulhatok Bolognában. Ennek megfelelően
készítettem
egy
hosszú listát, hogy mit érdemes megnézni a városban, és Olaszország
ezen részén, illetve San
Marinóban.
Február végén érkeztem
meg a városba, amikor
már online oktatás zajlott
az egyetem legtöbb szakán a koronavírusnak köszönhetően. Ekkor még arról
volt
szó,
hogy
áprilisban újra korlátozás
nélkül lehet majd látogatni
az órákat, és mint kiderült,
nem éppen így történt,
hiszen Olaszország vált a
vírus első európai gócpontjává.
Első körben a kijárási tilalom csak az északon kialakított zona rossára, azaz
vörös zónára vonatkozott,
amibe Emilia-Romagna régió nagyobb része is be-

került, azonban Bologna
megye kimaradt, így pár
nappal több maradt a város
felfedezésére.
Az
egész országra kiterjedő
intézkedéseket egy hétfő
este hozták, és másnap
március 10-étől hatályba is
léptek, tehát felkészülésre
nem volt ideje senkinek.
Május végén hagytam el
először a karantént, amiben az is közrejátszott,
hogy a kollégium, ahol
laktam biztosította az étkezést; az infrastruktúrája is
kiemelkedő
volt
saját
sportpályákkal,
edzőteremmel, valamint volt lehetőség a vásárlás online
intézésére is. Nem mellesleg egy város szélén lévő
dombon helyezkedett el,
ahonnan jó kilátás nyílt a
belváros ikonikus épületeire.
A kollégiumi élet nagyon
változatos volt, mivel mindenkinek lehetősége nyílt
a saját hagyományainak
bemutatására. Ez tipikus
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nemzetközi
élménynek
tűnhet, ami csak részben
igaz, mert a körülbelül
negyven ember közül több
mint harminc olasz volt,
rajtuk kívül egy fővel képviseltette magát Franciaország, Lengyelország, Palesztina,
Ausztrália,
Kambodzsa és Magyarország. Az arányok miatt az
olasz volt a közös nyelv,
angolul csak akkor beszéltünk, ha az olasz körülírásból sem értettük meg egymást.
Visszatérve
a
szokásokhoz, minden olasz
városnak megvannak a
jellegzetes eseményei, így
minden hétre jutott egy
kisebb ünnepség.
A karantén alatt kialakult
egy heti rutin, amiben a
tanulás mellett helyet kapott
röplabdabajnokság,
hétvégi társasjáték estek,
közös pizzázás és filmnézés. Ezek mellett összeállt
egy kisebb társaság, akikkel sportdélutánt is szerveztünk. Természetesen a
születésnapokat is együtt
ünnepeltük hatalmas bulikkal.
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A kollégium egyházi fenntartású, saját kápolnával
rendelkezik, és ami megkönnyítette a bezártságot,
az az, hogy velünk ragadt
Marco atya is, aki gyakran
szervezett érdekes előadásokat, beszélgetéseket
online. Továbbá, hívőként
sokat jelentett, hogy nem
interneten kellett követni a
miséket, hanem személyesen jelen lehettem. Érdekes volt megtapasztalni az
itteni gyakorlatot, és az erre az időszakra eső húsvéti
és pünkösdi ünnepkört.
Utóbbi azért is volt különleges, mert a mise olasz
nyelv
mellett
angolul,
ógörögül, arabul, ukránul,
franciául,
kambodzsaiul,
románul, németül és magyarul zajlott.
Az egyetem folyamatosan
kommunikálta a legkisebb
változásokat, a tanárok nagyon segítőkészek és rugalmasak voltak, ennek
köszönhetően a tanulás és
a vizsgák szervezése gond
nélkül sikerült. Annak ellenére pozitív élményekkel tértem haza, hogy nem

volt lehetőség utazásra, hiszen az összezártság miatt
még szorosabb barátságok
alakultak ki, amelyek reményeim szerint kiállják az
idő és a távolság próbáját.
A hazaút is kalandosan alakult, hiszen a koronavírus
miatt szinte teljesen leállt
repülőtér első nemzetközi
járatával érkeztem haza,
ami a vihar miatt először

Velencében landolt Bolognába menet. Végül több
mint három órás késéssel
hajnalban szálltunk le, és
világosodásra újra otthon
voltam, ahol elkezdődött a
jól megszokott karantén,
amiről
legalább
tudni
lehetett, hogy mindössze
két hétig tart.
Mindig

is

vonzottak

az
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Egy évem Kínában
Írta: Tordai Zsanett
idegen
nyelvek
és
kultúrák,
ezért
amikor
egyetemi keretek között
felmerült
annak
lehetősége, hogy egy évet
Kínában tanulhatok, kapva
kaptam az alkalmon. A
kínai
kormány
ösztöndíjának, az azt anyagilag támogató Campus
Mundi ösztöndíjnak, valamint nyelvtanáraim segítségének köszönhetően a
2018/19-es
tanévet
a
Shandong
tartománybeli
Qingdaoban töltöttem, kínai nyelvi és kulturális ismereteim bővítésével.
Kintlétem egyik első meglepetése a fogadó egyetem campusának hatalmas
mérete volt – a kollégiumi
és tanépületek mellet posta, kórház, az elektronikai
bolttól a fodrászaton át
mindenféle üzlet, éttermek, parkok, tavak és még
egy kisebb hegy is található. A tanórák érdekesek és
változatosak voltak, tanáraink pedig segítőkészek

és közvetlenek. Utóbbi
egyébként a kínaiakról
úgy általában is elmondható, pláne, ha valaki az
anyanyelvükön
szólítja
meg őket.
Kínában sok egyébre is
rácsodálkoztam, például,
hogy a vizet szinte csakis
forrón isszák, hogy guggolós wc-t használnak,
hogy a kínaiak segítőkészségük és közvetlenségük
mellett mennyire optimisták és jókedvűek, hogy
tejterméket,
kenyeret
egyáltalán nem fogyasztanak és, hogy november
11-e az ő Black Friday-juk.
Az olcsóság és a technológiai fejlettség következtében az online vásárlás és
házhozszállítás profi szintű,
a mobilos applikációk pedig rendkívül praktikusak.
A telefon egyébként alapkellék, a sarki árustól az
italautomatán át a mosógép használatáért is szinte
csak mobilos alkalmazásokkal (WeChat, Alipay)
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lehet fizetni. Az egyetemen arcfelismerő kapuk és
állandó rendőri jelenlét
garantálja a biztonságot, a
metró használata előtt pedig átvilágítanak minden
utast.
A Kínában töltött tíz hónap
alatt számos élménnyel
gazdagodtam.
Tanévkezdés után nem
sokkal a fogadó egyetem
jóvoltából ellátogathattam
a taoizmus bölcsőjének
számító Laoshan-ra, számos rendezvényen vehettem részt, s versenyezhettem az egyetemi sportnapon. Leginkább azonban Peking nyűgözött le.
Az ott töltött néhány nap
alatt felfedeztem az óváros
rejtett részeit, végigsétáltam a Tiananmen-téren,
megcsodáltam a Tiltott
Várost, megmásztam a
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Nagy Falat és megkóstoltam a híres pekingi kacsát.
Kintlétem alatt sikerült két
nagyon jó barátot szereznem, de a többi hallgatóval is jól kijöttem, s mivel a
tanáraim korombéliek voltak, velük sem okozott
gondot összebarátkozni.
Az ösztöndíjprogram következtében megtanultam
más szemmel látni a világot, megismertem önmagamat, rugalmasabb lettem,
és
fejlődtek
az
ügyintézői képességeim.
Kínai nyelvtudásomat magasabb szintre emeltem, s
hazajövetelemet követően
középfokú
nyelvvizsgát
tettem. Nagyszerű embereket ismertem, meg és
olyan élményekkel gazdagodtam, amelyeket sohasem fogok elfelejteni.

BiangBiang-tészta

A campus

az egyik kedvenc
kínai fogásom

A Nagy Fal

Sportnapon
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Alipay/Zhifubao - avagy
egy kínai alkalmazás
Írta: Bodó Norbert
Jelen írásomban azt a telefonos applikációt szeretném bemutatni, amely leginkább megkönnyítette az
életemet
Kínában,
és
amelyről úgy gondolom,
hogy egy hasonló alkalmazás Magyarországon is hamar népszerűvé válna.
Az Alipay (vagy ahogyan
Kínában
nevezik
a
Zhifubao) valószínűleg a
legfontosabb
telefonos
applikáció, ha valaki Kínában él. Véleményem szerint az OTP Simple és a
PayPal egyfajta keverékeként írható le leginkább.
Az applikáció az Alibaba
nevű kínai vállalat terméke, amely teljesen megváltoztatta a telefonos alkalmazásokhoz
fűződő
nézeteimet és elvárásaimat.
Ebben a cikkben az Alipay
fizetési funkcióit fogom
bemutatni.
Ez az applikáció Kínában
nagyrészt felváltotta mind
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a készpénzzel, mind a
bankkártyával történő fizetést. Használatához legalább egy bankkártyát
szükséges regisztrálni az
alkalmazásban. A kínai
bankkártyákkal kapcsolatos tranzakciók (pl.: feltöltés, utalás stb.) jutalékmentesek.
Az Alipay háromféle fizetési lehetőséget biztosít,
amelyek közül kettő azonos logika alapján működik, QR-kódok segítségével. Ez utóbbi két fizetési
mód véleményem szerint
aktív és passzív fizetési
módként definiálhatók.
A passzív fizetési metódus
alkalmával az alkalmazás
által a felhasználók részére
generált QR-kódot olvashatják le. Ez a metódus főként áruházakban és a
plázák boltjaiban elterjedt,
ahol a fizetés során az eladó a termékek árának
meghatározása után a vonalkód-leolvasó
segítsé-

gével leolvassa a QRkódunkat, ami által automatikusan megtörténik a
fizetés.
A passzív fizetési móddal
ellentétben az aktív fizetési
mód során egy másik természetes vagy jogi személyhez tartozó QR-kódot
olvashatunk le. A leolvasás után mi gépeljük be a
fizetendő összeget, majd
egy biztonsági kód megadása után megtörténik a
fizetés.
A harmadik fizetési mód az
online fizetés, amely ha-

sonlít a PayPal fizetési
rendszeréhez, azzal a különbséggel, hogy Alipayen keresztül lehetőségünk
nyílik (az OTP Simple-höz
hasonlóan) jegyeket, bérleteket vásárolni, taxit hívni stb.
Az alkalmazásban történő
tranzakciók gyorsak, egyszerűek, biztonságosak. E
fizetési módoknak köszönhetően Kínában virágzik a
kis- és nagykereskedelem
és a magánszemélyek közötti átutalások.
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Erasmusos élmény
Franciaországban
Írta: Elter Norbert
Az Erasmus program kereteiben tanulmányaim második évét Lille-ben, Franciaországban
töltöttem.
Lille Franciaország északi
részén helyezkedik el, a
belga határ közelében, és
az ország negyedik legnagyobb agglomerációjának
központja. Kiutazásom után
augusztusban egy orientációs héttel kezdődött a mobilitásom, ahol részt vehettem különböző közösségi
programokon és francia
nyelvórákon. A kurzusokat
francia és angol nyelven
hallgattam,
elsősorban
olyan tárgyakat, amelyek
kapcsolódnak a tanulmányaimhoz, mint például az
Európai Unió intézményrendszere és törvényhozása, vagy az Európai Unió
kül- és biztonságpolitikája,
illetve biztonság- és védelempolitikája. Ezek mellett
preferáltam a francia politikai élettel kapcsolatos
tantárgyakat is, ahol meg-
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ismerhettem a francia államszervezetet. A francia
oktatási rendszer számos
ponton eltér a magyartól.
Két fő pontot szeretnék kihangsúlyozni: az első a
számonkérés módszere, a
második a hallgatók értékelése. A számonkérés
módszere abban különbözött, hogy majdnem minden órán csoportmunkát
kellett végezni, illetve előadásokat kellett tartani, és
ezek adták ki az év végi
jegyet, nem volt szükség
külön vizsgákra, mivel
mindenki évközben is dolgozott. A hallgatók értékelése 1-20-ig terjedő skálán
történik Franciaországban,
10-es értékelés alatt bukás
jár az adott tantárgyból.
Érdekesek a különbségek,
mert
például
olyan
embert, aki 20-ast kapott
nem ismerek, akkor is, ha
esetleg hibátlan lenne a
dolgozat, ez nehezen elképzelhető. A 14-es már jó

jegynek számít, Magyarországon a megfelelője valahol a 4-es és az 5-ös között
lenne. Azt fontos tudni,
hogy nem csak egész
számokkal
kaphatunk
jegyeket, nekem a legjobb
jegyem például 17,5 volt.
Mindenkit csak bátorítani
tudok arra, hogy ha lehe-

tősége nyílik külföldön tanulni, akkor ragadja meg
az alkalmat, mivel olyan
tapasztalatokat és tudást
szerezhet, illetve kapcsolati hálót építhet ki, ami
másképp
nem
lenne
elképzelhető. Garantáltan
egy igazi kaland lesz a kint
eltöltött idő.
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A következőkben a kedves
Olvasó
jelen
rovatunk
rendhagyó részét olvashatja. A közérthetőség miatt ezt muszáj megjegyeznem - mintha egy regény
átvezető részét olvasná az
ember. A koronavírus járvány következményeit saj-
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nos mi sem kerülhettük el,
azonban a kezdeti kapkodás és meglepettség utáni
első felocsúdás során rájöttünk, hogy azzal kell
gazdálkodnunk,
amivel
épp rendelkezünk: ez pedig az otthon töltött tömérdek mennyiségű idő. És

hogy ki és mivel foglalatoskodik ilyenkor? Az a
következőkben fokozatosan kiderül. Elöljáróban
csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az instagram
oldalunkon elindított #mutimitcsinálsz sorozatunk is
tagjaink sokszínűségét mu-

tatja be: ki kertészkedéssel, ki sportolással, ki horgászással,
ki
sütéssel-főzéssel, ki tanítással kötötte le magát. És
hogy mi volt a célunk?
Nem csak önmagunk szórakoztatása, hanem elsősorban mások inspirálása.
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Karanténnapló
Írta: Kiss Adrienn
Kedves Naplóm!
Harmadik nap. Még mindig nem tudok magammal
mit kezdeni, most, hogy
hirtelen megszakadt az
egyetemi és szakkolis létem, nem nagyon látom,
milyen céllal végezzem a
napi
tevékenységeimet.
Vissza
kell
mennem
Pestre, hogy a következő
tanévkezdésig beszüntessem a megkezdett életem
és tevékenységeim.
Kedves Naplóm!
Most jöttem haza Pestről. A
szakkolis iroda, a szobám
a lelkemmel együtt üres.
Mit csináljak most?
Kedves Naplóm!
Már egy ideje semmit nem
írtam, mert nem igazán
tudtam mit is írhatnék.
Immáron 3 hónapja, hogy
nem találkoztam személyesen egy barátommal
sem. A szakdolgozatom leadva, az összes tárgyam
pipa, készülök a záróvizs-
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gámra, és féltem, hogy
mire ide eljutok, továbbra
is üres maradok.
DE ez nincs így, ugyanis
2,5 hónapja rendszeresen
találkozom virtuálisan velük. Az, hogy van mit
várnom minden egyes héten, nagyon sokat dobott a
lelkesedésemen és újra
gőzerővel
tevékenykedem… csak most otthon.
Szervezem az évzáró közgyűlést, írom a kutatási
tervemet, tanulok, dolgozom itthon, és igyekszem
fenntartani azokat a szokásokat, amelyeket szeretek.
Most pár képet csatolok,
hogy tényleg hihető legyen az, amit leírtam ide.
A hobbim - a tánc - életben
tartja a testem, a nassolás a
lelkem, a meditálás az
elmém.
Remélem, hogy hamarosan Mindenkivel újra tudok találkozni, de addig is
örülök, hogy vannak barátaim, akik látni, játszani,
beszélgetni, ügyeket in-

tézni akarnak velem, ez
pedig a HITEM tartja életben.
Kedves Olvasó, jegyezd
meg kérlek!
Sose vesszen ki belőled a
gyermeki lelkesedés és a

hit, hogy egyszer tényleg
minden jobb lesz, ugyanis
ez az, ami az életnek egyik
hatalmas mozgatórugója.
Mindig lásd meg a szépet
az adott helyzetben.
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Karanténnapló a
karanten.naplok-ról
Írta: Érsek Kitti
Düh. Szomorúság. Aggodalom. Magány. Leginkább ezekkel az érzésekkel
tudnám
jellemezni
azokat a heteket, amit közvetlenül a kollégiumból
való kiköltözés után éltem
meg. Elvesztettem a munkámat, félbe szakadt a
szakmai gyakorlatom, el
kellett hagynom a fővárost, azzal együtt pedig az
egyetemet, a kollégiumot
és a barátaimat. Mindezt
BA-s éveim utolsó szemeszterében, amikor a
hallgatói kötelezettségeim
teljesítése mellett próbáltam a lehető legtöbb időt
tölteni egyetemi barátaimmal, tudván, hogy sokukkal már nem fogok szeptemberben találkozni, mert
a) másik budapesti intézményben tanulnak tovább,
b) vidéki intézményben tanulnak tovább, c) külföldön tanulnak tovább, d)
másik városban telepednek le és kezdik el a nagy-
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betűs életet, egyszerűbben fogalmazva, munkát
vállalnak.
Düh. Szomorúság. Aggodalom. Magány. Leginkább ezekkel az érzésekkel
tudnám
jellemezni
azokat a heteket, ami alatt
otthon ültem, megállás
nélkül olvastam a híreket
és vártam az aktuális fejleményeket, amelyek utat
mutattak a nyarat, illetve
az őszt illetően. Nyárra
ugyanis, az alapszak elvégzését és a záróvizsga
sikeres abszolválását követően csinos kis terveket
szőttem magamnak, amelyek helyszínéül az óceánon túli, amerikai kontinens szolgált, szeptembertől pedig MA-tanulmányaimat szándékoztam elkezdeni az NKE-n, az Orczy
koli lakójaként, az MZSZK
tagjaként. E tervek megvalósítását pedig nem csak
fenyegette a vírus, de némelyiket már-már majd-

nem hogy el is lehetetlenítette.
Düh. Szomorúság. Aggodalom. Magány. Hetekig.
Megállás
nélkül.
Néha
ugyan valamelyik tag hiányzott a kvartettből ideigóráig, de később megint
utat tört magának, hogy
csatlakozzon társaihoz és
tovább keserítsék a hétköznapjaim mellett a hétvégéimet is. A kimondatlan dolgok következtében
sok feszültség halmozódott
fel bennem a hetek alatt.
Nem osztottam meg, amit
érzek, hiszen a családom a
generációs szakadékból és
az életvitelünk különbözőségéből fakadóan másképp, vagy rosszabb esetben sehogy sem tudta
volna azt értelmezni. Aki
ismer, tudja, hogy ez számomra mekkora kihívást
jelent, ugyanis az a fajta
ember vagyok, akivel ha
történik valami, azt azonnal elújságolja barátainak,
legyen szó örömteli, meglepő vagy akár szomorú
fejleményről. Ebből jött az
ötlet, hogy létrehozzam a

(nem reklám, nem szponzorált
tartalom)
karanten.naplok instagram fiókomat.
Az instagram használata
amellett, hogy szerves részét képezi a saját (és generációm)
mindennapjaimnak, pontosan alkalmas
e funkció betöltésére. Világgá kürtölni, elújságolni,
megosztani a sztorikat. A
közösségi média kezelése
nem áll messze tőlem: mint
korábbi
kommunikációs
vezető, rendszeresen írtam cikkeket, osztottam
meg képeket és történeteket, a Szakkollégium instagram fiókjának létrehozása
is a mandátumomhoz kapcsolódó innováció. Szóval
április elsején elkezdtem
megosztani, amit érzek.
Először egy shitposter oldalnak indult az egész,
ahol a karantén nyújtotta
örömteli
és
kevésbé
örömteli perceimet megörökítve, szarkasztikus stílusommal fűszerezve követőimre
zúdítottam
a
tartalmat. A sors iróniája,
hogy bolondok napján
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kezdtem bele a vállalkozásba. Írtam az unalmas
hétköznapokról, amelyek
unalmas hétvégékbe torkolltak. Írtam az egészséges életmódról, amibe belekezdtem majd fel is
adtam. Az örömről, amikor
végre találtam egy konzerv csicseriborsót a pánikvásárlástól kiüresedett
boltokban és arról, hogyan
égettem oda az ételt minden második próbálkozásom alkalmával a konyhában. Írtam az egyetemről,
továbbtanulásról, az online
oktatás és szakdolgozatkészítés
szépségeiről.
Munkáról, amit szerencsémre sikerült találnom.
Írtam arról, hogy milyen
újra megkülönböztetni a
hétköznapokat és hétvégéket. Milyen reggel hatkor
felkelni, bemenni, dolgozni smart casual szettben ami véletlenül sem sorolható a kedvenceim közé.
Írtam
a
szerda/csütörtök/péntek estéimről, amiket a barátaimmal egy szórakozóhelyen kellett volna
töltenem, de nyitott szóra-
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kozóhelyek és pár szobával arrébb lakó barátok
híján végül egyedül töltöttem. Írtam politikáról és a
vírus okozta aktualitásokról is. Egy szóval, írtam
mindenről.
Miért is volt ez jó? Mert
nem cenzúráztam a tartalmat, nem használtam filtert, nem finomkodtam, leírtam,
amit
éreztem,
őszintén,
kendőzetlenül.
Meglepően sok pozitív
visszajelzést kaptam a követőktől, akik mint megtudtam, ugyanolyan hullámvölgyeket éltek meg.
Hasonló problémákkal kihívásokkal
küszködtek,
hasonló érzések kavarogtak bennük. Minél többen
reagáltak egyetértően az
eleinte
panaszkodással,
sárdobálással teli tartalomra, annál inkább küldetésemnek
éreztem,
hogy pozitív kontenttel
töltsem fel a fiókot. A célom az lett, hogy a dühből
poént kreáljak, a szomorúságból derűt, az aggodalomból reményt, a magányból pedig közösséget.

Próbáltam mindent pozitívan megközelíteni, a leglehetetlenebb történésekből is viccet csinálni. A
visszajelzések alapján pedig nem csak én, de az oldalt követők is – akik között
volt
szakkolis,
egyetemi hallgató, budapesti, dunaújvárosi vagy
vidéki ismerős, ausztrál,
kiwi vagy épp török jóbarát – jól szórakoztak.
Visszatekintve, a karanten.naplok egy virtuális
emlékkönyv, amiben mindent, de tényleg mindent
megosztottam, ami a karantén és a korlátozások
alatt történt velem és csak
egy szemernyire is, de
említésre méltó volt. Emellett, a karanten.naplok jól
szemlélteti azt a gyakorlatot, amit nagyon régóta
próbálok a hétköznapjaim
és a gondolkodásmódom

szerves részévé tenni. Azt,
hogy minden a hozzáálláson múlik, azon, hogyan
közelítjük meg a dolgokat
és azokról milyen narratívát használva nyilatkozunk.
Hogy mi lesz a nyárral, a
záróvizsgám abszolválásával és az Egyesült Államokhoz kapcsolódó terveimmel, az ősszel kezdődő
mesterképzéssel, a fővárosba és a kollégiumba
történő visszaköltözéssel?
Jelenleg, május végén,
még nem tudom. Az viszont biztos, hogy a korábban említett gyakorlat
életembe történő beépítéséhez, a karantén és a korlátozások átvészeléséhez
nagyon sokkal járult hozzá
a karanten.naplok. Ki tudja,
talán lesz karanten.utani.naplok is.
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Hogyan töltsd hasznosan
az idődet?
Írta: Kántor Sára
Immáron 10 hete, hogy önkéntes karanténomat töltöm itthon, és azt kell,
hogy mondjam egy percet
sem unatkoztam. Mielőtt
rátérnék arra, hogy ez hogyan lehetséges, fontosnak tartom kiemelni, hogy
számomra milyen nagy segítséget jelentett az, hogy
már az első naptól kialakítottam magamnak egy napirendet. Így minden nap
7 óra körül kelek, és
igyekszem, hogy a napom
a lehető legproduktívabban teljen. Természetesen
mindezek mellett ott van a
tanulás és a beadandók
megírása, melyek szintén
jó pár órát kitöltöttek a
napjaimban, azonban még
ezek mellett is bőven
maradt szabadidőm.
És,
hogy
ezt
mivel
töltöttem el?
Olvass!
A normál hétköznapokban
sajnos közel sincs annyi
időm az olvasására, mint
szeretném. Azonban most
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pótolhatom az elmaradásaim,
így
rögtön
a
karantén elején rendeltem
néhány új könyvet, és
esténként,
sőt
akár
napközben
is
ezeket
olvasom egy kis nasi társaságában.
Sportolj!
Noha mindig igyekszem
beiktatni a mozgást a mindennapjaimba, most jóval
nagyobb figyelmet tudok
szentelni neki. Mivel mindig keresem a kihívásokat,
így úgy döntöttem, itt a
legjobb alkalom, hogy
megszeressem a futást, hiszen soha nem voltunk a
legjobb barátok. Így – 10
hét elteltével – már sokkal
jobb a viszonyunk, és biztosra veszem, hogy a jövőben is az életem szerves
része marad.
Kertészkedj!
Az egyik legjobb időtöltés
számomra a friss levegőn
való munka. Legyen szó
kerítésfestésről, földmunkáról, vagy palántázásról,

mind egytől-egyig remek
kikapcsolódás. Szerencsés
vagyok, hogy kertes házban élek, hisz így sok-sok
órát eltölthetek a szabadban, ami lelkileg és mentálisan is feltölt, fizikálisan
pedig kellemesen lefáraszt.
Érd utol magad!
Rengeteg
olyan
aprócseprő tennivaló van, amire nem jut elég időm a
mindennapokban. Most viszont minden ilyen elmaradásomat be tudtam pótolni, és utolértem magam
a feladataim terén. Üres a
postafiókom, és elfogytak
a tennivalók a ’ToDo ’ listámról.
Szortírozz!
Úgy döntöttem, hogy ez a
legjobb
alkalom
arra,
hogy mindent alaposan átnézzek, és szelektáljak, hiszen ez is egy időigényesebb tevékenység, azonban az idő most nem
akadály! Ennek köszönhetően átláthatóbb lett a ruhatáram, a könyvespolcom,
és
úgy
nagy
általánosságban az egész

életterem.
Pihenj!
Számomra az egyik legnagyobb előnye az itthon töltött időnek, hogy pihenhetek is. Ha úgy tartja
kedvem, lefekhetek korán
(és általában úgy tartaja
kedvem), sziesztázhatom
egy kicsit ebéd után, vagy
megnézhetek eggyel több
részt a kedvenc sorozatomból.
Tölts időt a szeretteiddel!
A rohanós hétköznapokban nem mindig marad
elég idő a családra. Ezt
most bepótolhatjuk akár
virtuálisan is. Jómagam
együtt élek a családommal, így tényleg nem volt
akadálya a közös, minőségi időtöltésnek. Azonban
legalább ilyen fontosnak
tartom, hogy a barátaimmal is ápoljam a kapcsolatot, igaz velük csak online
formában. Tehát jöhetnek
a családi társas estek, és a
hosszú telefonbeszélgetések.
Talán első olvasatra nem
ez a világ legizgalmasabb
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karanténnaplója, azonban
számomra maga a tökély,
hiszen
olyan
dolgokra
tudtam időt fordítani, amelyekre egy normál, rohanós hétköznap nincs lehetőségem, és azt hiszem
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talán ez az egyik legnagyobb tanulsága számomra az elmúlt 10 hétnek:
kell, hogy az ember időt
találjon azokra a dolgokra,
amik boldoggá teszik.

Egy újabb karanténnapló
Írta: Kovács Blanka
„Meglévő kincsét az ember megszokja,
Értékét, ha elvész, csak
akkor tudja.”
(Agyagási Károly költő,
orvos)
A járványügyi helyzetben
hozott intézkedések, mint
derült égből villámcsapás
értek engem – hosszú hetekre 180°-os fordulatot
vett az életem. A mindennapi pörgésből az önmagam csendjébe kerültem,
és lehetőségem nyílt megvalósítani mindazokat a
dolgokat, amelyekre régóta vágytam, de nem volt
rá korábban időm. Az önkéntes karanténban töltött
hetek alatt az önfejlesztés

volt a középpontban –
rengeteget sütöttem, elsajátítottam néhány közelkeleti
étel
receptjét,
nyelveket tanultam, és
olyan könyveket olvastam,
amelyekre
a
kötelező
egyetemi
szakirodalom
mellett nem jutott időm.
Felértékelődött bennem a
közösség ereje, elidegenedtem a képernyőtől, és
újra megértettem mennyire fontos a természetben
eltöltött idő.
Alig várom, hogy újra lehetőségünk legyen találkozni – a legbátrabbakat
megvendégelem majd egy
kis kabuli palaw-ra!
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Közösségi eseményeink
Írta: Sivák Veronika
Sokszor hangzik el, hogy a
szakkollégium egyik alappillére a közösség. És valóban: fontossága egyaltálan nem elhanyagolható, A
Magyaryban ezért igyekszünk minél több olyan
eseményt szervezni, ahol a
hangsúly
közösségünk
építésén, egymás jobb
megismerésén nyugszik.
A 2019/2020-as tanévet
nem is kezdhettük másképp, mint egy közös piknikkel az Orczy-parkban,
ahol megoszthattuk egymással a viszontlátás örömét. Az őszi félévben a
Mentorprogram elindulása
szinte minden energiánkat
lekötötte, így mindössze
egy társasjáték estet tudtunk összehozni, amely viszont rendkívül jó hangulatban telt. Fény derült
arra, hogy ki a poker ab-

szolút királya, kicsoda a
solo nagymestere, és ki a
legjobb színész, ha az
Avalonról vagy a Bang!-ről
van szó.
Emellett elindítottuk olvasókörünket, melynek keretein belül az irodalom
birodalmába látogatunk el
egyikünk középiskolai tanárának vezetésével. Az
első ilyen alkalomra stílusosan a Hadik kávézóban
került sor.
Az évet - immár az új tagokkal kiegészülve - közös
karácsonyozással zártuk,
ahol
megajándékoztuk
egymást, majd közös játékkal, just dance-szel múlattuk az időt.
A tavaszi félévet szinte
esélyünk sem volt megkezdeni, hiszen a járvány
miatt mindenki haza utazni
kényszerült.
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A négy fal között töltött hónapok azonban nem jelenthettek akadályt, hogy valamilyen
formában
ne
találkozzunk. Így született
meg a #távolisközösségben instagram sorozatunk,

ahol bemutatjuk, hogyan
jöttünk össze viruálisan, és
tartottuk folyamatosan a
kapcsolatot egymással. De
erről egy későbbi cikkben
írunk.

Piknik az Orczy-parkban

Olvasókör a Hadikban

Közös karácsonyozás
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Mentorprogram a
koordinátor szemével
Írta: Torda Sztella
2019. augusztus 10-én kaptam meg az értesítőt, hogy
én lehetek a Magyary Zoltán Szakkollégium 2019.
évi mentorprogramjának a
koordinátora. Ekkor még
csak sejtésem volt róla,
hogy egy igazán eseménydús és izgalmas félév előtt
állok/állunk… Ezen időszak kiemelkedő eseményeit, valamint személyes
érzéseimet szeretném a továbbiakban megosztani az
olvasókkal.
A mentorprogram a szeptemberben megtartott Infóesttel vette kezdetét: az
érdeklődőknek egy informatív prezentációval mutatkozott be a Szakkollégium, majd a bátrabbak
velünk tarthattak a Vödör
bárba, ahol személyesebb
hangvételű ismerkedésre
is lehetőség nyílt. (Időközben a felvételi feladatlap is
kiírásra került: a kérdések
fókuszában a jelentkezők
általános műveltsége és
személyes
véleményeik

kifejtése állt.) Nem kellett
sokáig várni az Ismerkedős estre sem, aminek keretében különféle játékos
feladatokkal oldottuk a
hangulatot, és kerültek
egymáshoz közelebb a
mentorprogramba felvételt nyert mentoráltak. A
mentorprogram során számos tematikus estre is sor
került: az első ilyen rendezvényünk, a Kincskeresés során az Orczy-parkban elrejtett ,,kincseket”
kellett versekbe rejtett útmutatók alapján, csapatokban megkeresni - igazán
mozgalmas
estét
tudhattunk magunk mögött. A Társasjáték est alatt
a póker, az UNO, a Honfoglaló, és természetesen
az Activity is előkerült, és
hozzájárultak a jó hangulat
kialakulásához. A Kvízest
során a mentoráltak a filmek és zenék világában
merültek el, majd a kvíz
kitöltését kötetlen, spontán
kialakult karaoke party
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követte, ami nagy sikert
aratott, mindenki nagyon
jól érezte magát. A kollégiumi
napok
keretében
megrendezett Kocsmatúrán a nagyrészt mentoráltakból álló csapat sikeresen
képviselte
a
Szakkollégiumot, a mentoráltak itt is megmutatták
rátermettségület. A Mentorprogram záró eseménye a csobánkai hétvége,
a bevonótábor volt, ahol
számos játékos, ismerkedős feladat és egy csapatokban elkészített projektmunka
színesítette
a
programot, de emellett lehetőség volt tartalmas,
személyes beszélgetésekre is. A mentoráltak részéről nagy igény volt az
olyan eseményekre, ahol
kötetlen ismerkedésre van
lehetőség, ennek megfelelően pedig több alkalommal is meglátogattuk a Vödör bárt, ami számos
felejthetetlen beszélgetésnek és estének lett a helyszíne.
A
több
hónap
hosszúságú Mentorprogtam lehetőséget adott arra,
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hogy a mentoráltak megismerjék a Szakkollégium
szakmai és közösségi működését is. Aktívan részt
vettek a műhelyeken, kurzusokon, illetve a különféle nyílt eseményeken, előadásokon, és a Magyary
Workshopon is. Ezzel be
lettek vezetve a Szakkollégium egyik pillérének, a
szakmaiságnak a világába.
A másik pillér, a közösség
szintén fontos szerephez
jutott, ugyanis a Mentorprogram egyik nem titkolt
célja volt a közösség/csapatépítés is. Az Ismerkedős est, a Kincskeresés, a
Kvízest, a Társasjáték est,
a Kocsmatúra, valamint a
csobánkai hétvége során a
mentoráltak
kipróbálták
magukat
csapatjátékosként, hogy milyen csapatban dolgozni, egy közös
célért küzdeni - ami szintén a Szakkollégium működésének lényeges eleme. A mentorprogram
alatt számos élménnyel,
tapasztalattal
gazdagodtunk, azonban az igazi
örömet az jelentette, ami-

kor a mentoráltak arcán
látni lehetett azt az őszinte
lelkesedést, figyelmet és
érdeklődést, ami engem is
jellemzett, mikor mentorált
voltam. Kíváncsiak voltak
mindenre, ami a Szakkollégiumml és a tagokkal
kapcsolatos. Amikor meséltünk a mentoráltaknak,
szinte itták a szavainkat, és
nagy öröm volt megmutatni
nekik
a
szakkolis

életérzést is, bevezetni
őket
a
Szakkollégium
világába.
A
felvételi
elbeszélgetések
ténylegesen egy színes
programokkal
tűzdelt,
izgalmas
mentorprogramot
zártak
le, melynek eseményei
emlékezetesek voltak, és
mindig
meghatározók
lesznek.

Infóest

Ismerkedős est
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Kvízest

Pizzasütés

Közös játék
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Mentorprogram egy
mentorált szemével
Írta: Szűcs Richárd
Milyen egy elsőéves egyetemista? A legtalálóbb kifejezés talán a tanácstalan.
Egy teljesen új élethelyzetbe csöppen, a középiskola
jól kiszámítható mindennapjai után az egyetem bonyolultnak tűnő világában
találja magát. Természetesen kérdések hosszú sora
megválaszolatlan még számára: Hogy működik a
Neptun? Bírni fogom-e a
vizsgaidőszakot? Hogyan
zajlanak a mindennapok az
egyetemen?
A kérdések között azonban
akad egy mindennél fontosabb! Kitől kérdezhetném
meg ezeket az egyetem
sokkalta személytelenebb
világában? Nos, a kérdésre a választ én a szakkollégiumban találtam meg.
Már az októberi infóesten
biztos voltam benne hogy
a Magyary Zoltán Szakkollégium kötelékébe szeretnék tartozni. Hogy miért
éri meg ez a hallgatóknak?
A tagok személyében egy

új családra lel, ahol bárki
szívesen segít bármiben,
ahol új embereket ismerhet meg, ahol megvannak
a szórakozási lehetőségek
és nem utolsó sorban, ahol
komoly új ismeretekre tehet szert a szakkollégium
által szervezett előadásokon, kurzusokon és műhelyeken. Ennek a tudásnak
a legnagyobb hányada
olyan ismeret, amit a mindennapi életben is lehet
használni, és a standard
egyetemi
előadásokon
nem tanulunk.
Rögtön az infóest után alkalom nyílt egy kötetlen
beszélgetésre a Magyary
tagokkal és a többi mentorálttal. Az infóestet követően mindenkinek be kellett adnia a jelentkezését,
amely egy néhány kérdésből álló dokumentum
volt. A felvételi bizottság
tagjai ebben legfőképp a
személyiségünket szerették volna megismerni.
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Ezután jött maga a Mentorprogram, ami egy ismerkedős esttel vette kezdetét. Itt mindenki megtudta,
kik lesznek a mentorai és a
mentorált társai. Az est játékos hangulatban telt, és
valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki nagyon jól érezte magát. A
Mentorprogram nem véletlenül tartott sokáig itt a
Magyaryban,
ugyanis
majdnem fél éven át betekintést nyerhettünk abba,
mit is jelent szakkollégistának lenni. Rengeteg kurzuson, műhelyen és előadáson vehettünk részt, így
minden jelentkező kipróbálhatta a gyakorlatban is,
hogy mennyire érzi magáénak a szakkoli világát. A
teljesség igénye nélkül
szeretnék is megemlíteni
néhányat: integritás tréning, retorika kurzus, magánjogi műhely vagy éppen a nemzetközi műhely,
ahol az idei évben Amerika volt a téma. Lehetőségünk volt előadni a Magyary Zoltán Szakkollégium workshopján is, ahol
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mindenki bemutathatta a
kutatási területeit, vagy
egyszerűen
csak
egy
olyan témát, amivel szívesen foglalkozna tudományos szinten is. Természetesen programokban sosem volt hiány! Kincskereső verseny, társasjáték est,
karaoke party és megszámlalhatatlan
kötetlen
beszélgetés, vagy akár
sörözés a tagokkal. A
Mentorprogram
csúcsa
számomra mégis a kétnapos bevonó tábor volt
Csobánkán.
Hosszasan
beszélhetnénk, mennyi élményben volt ott részünk,
de én csak a két legjellemzőbb szóval jellemezném: felhőtlen hangulat!
Végül decemberben sor
került a Mentorprogram
lezárását jelentő felvételi
elbeszélgetésekre.
Az
összes mentoráltnak egyesével kellett a felvételi
bizottság elé állnia és a
végső próbán meggyőzni
őket rátermettségünkről.
Természetesen nem csak
ez döntött abban, hogy
végül ki kerül felvételre,

a Mentorprogram alatt figyelték az illető aktivitását, csapatszellemét és egy
sor egyéb tényezőt is. Emlékeim szerint egy vasárnapi napon megjött a várva várt levél: felvételt
nyertem a Magyary Zoltán
Szakkollégiumba! Egy új
család tagja lettem, mely a

mai napig meghatározó az
életemben.
Ha
valaki
esetleg azon gondolkodik,
hogy szeretne szakkollégiumi tag lenni, de nem
tudja hogy megéri-e ez, és
melyik szakkolit válassza,
akkor van egy tuti tippem!
A Magyary mindig megéri!

Csobánka

Workshop
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Olvasókör - virtuális utazás
egymás elméjébe és lelkébe
Írta: Kiss Adrienn
Amikor beütött a járvány a
tavaszi félévben, a Szakkollégium Kabinetje hirtelen azt sem tudta, hogy a
sok tervezett szakmai és
közösségi program hiányában hogyan is kellene
távolról összetartani egy
nagyobb közösséget. Egy
kis idő elteltével viszont
egy kedves Alumni tagunk
és a Kabinet vezetésével
sikeresen el tudott indulni
a
Magyary
Olvasókör.
Minden csütörtök este az
Olvasókör tagjai virtuálisan
összeülnek,
hogy
megvitassák az adott heti
témát, kifejezzék gondolataikat, érzéseiket egy-egy
ügyben. Ezáltal nem csak
a nagyvilágban való tájékozódásunk szélesedett ki,
de még jobban megismerhettük a másik embert is.
A korábbiakban olyan témák merültek fel többek
között, mint például fegyvertartás, világgazdasági
válság, atomenergia és
sok más ’topic’ a nagyvi-
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lágból. Ezen felül különlegesebb
alkalmaink
is
vannak, amikor egy könyvet, képregényt, filmet
vesézünk ki, vagy éppenséggel a saját életünkből
hozott történetekről beszélgetünk.
Személy szerint én minden
egyes alkalmat nagyon
várok, és mindig nagyon
sajnálom, ha családi vagy
egyéb
kötelezettségeim
miatt egy-egy alkalmat ki
kell, hogy hagyjak. A
többiek lelkesedése, elmés hozzászólásai és a beszélgetés közbeni remek
hangulat mindig fel tud
vidítani, ha szomorú vagyok, még jobban nevetek, ha jó kedvem van sőt,
mi több mindeközben még
rengeteget is tanulok a
világról. Úgy gondolom,
hogy a közösségünk nem,
hogy egyben maradt, de
szorosabb kapcsolatot is
ápol egymással. Hálás vagyok ÉRTÜK.

Játékestek - egymás csákányát
eltörjük, de a lelkesedését nem
Írta: Kiss Adrienn
Az Olvasókör mellett azt
éreztük, hogy mindenképpen érdemes lenne elindítani egy „játékhullámot”,
amely egyrészről egy bajnokságban
nyilvánulna
meg, másrészről pedig
egy kötetlenebb, állandó
jelleggel bíró játékestben.
Így hát első körben útjára
indítottuk a Magyary Honfoglaló Bajnokságot (ahol
szép számmal vettek részt
a tagjaink), továbbá minden szombat este kötetlen
játékestet tartunk. A Honfoglaló Bajnokság 7 fordulós volt, a részvevők 7 héten keresztül küzdöttek, de
csak 4 bajnokunk keveredett ki belőle győztesen.

amelynek végkimenetele
még a Szerző számára is
titok.
A kötetlen szombati játékestjeink mindig remekül
telnek. Online keretek között kártyázunk, társasjátékozunk, vagy a kettőnek
a keverékével harcolunk
egymás ellen. Hatalmas
SOLO, Torpedó, sakk, malom, Colt Express, Hanabi
és egyéb „partykat” játszunk. De nagy népszerűségnek örvend még az
Aranyásók című kártyajáték. A játék során törpék
szerepeit
vesszük
fel,
akiknek jobb esetben az a
céljuk, hogy eljussanak az
aranyhoz. Rosszabb esetben pedig az, hogy az
Bajnokaink:
előbbi célt megakadáI. helyezett: Sallai Barnabás lyozzák. Ezek az úgyneveII. helyezett: Tarnai Balázs zett szabotőr törpék. A
III. helyezettek: Sivák
csavar ott van, hogy mi
Veronika és Aracsi Valentin nem tudjuk a másik személyről, hogy milyen szeJelenleg is zajlik második repet kapott. Így kicsit bibajnokságunk, a Magyary zalmatlanul,
nagyon
Torpedó
Bajnokság, nevetve egymást akadá-
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lyozzuk például úgy, hogy
eltörjük a bányászáshoz
használatos szerszámait.
Ezek a szombati alkalmak
mindig remek hangulatban telnek, legyen szó kooperatív vagy egymás el-

87

len fordító játékokról, mi
mindig
szívünk-lelkünk
beleadjuk, a végeredményen pedig - bármi is
legyen az - csak nevetni
tudunk.

Alumni beszámoló
Írta: Kovács Blanka
Az idei tanévben kiemelt
figyelmet kapott a Szakkollégium alumni közösségének szervezése. Megalakult a Világpolgár Egyesület (VPE), melynek Alapszabálya kihangsúlyozza a
felelősségvállalást a Magyary Zoltán Szakkollégium alumni közösségének
összetartásáért.
2019.
december
5-én
alumni találkozót tartottunk, melynek szervezéséért és lebonyolításáért már
a VPE felelt – a Szakkollégium életében először történt meg, hogy külső szervezet
biztosította
az
esemény megvalósulását.
A
rendezvény
fényét
emelte, hogy a Szakkollégium 18. születésnapját is
megünnepeltük, 30 fős
részvétellel, amely a korábbi
tapasztalatokhoz
mérten egy nagy előrelépés.
2020 tavaszán szükséges-

nek bizonyult egy olyan
személy megbízása, aki az
Egyesület elnöksége és a
Szakkollégium
kabinete
között helyezkedik el, és a
két szervezet között kapcsolattartói, valamint alumni koordinátori feladatokat
lát el. Ebben a feladatmegosztásban mutatkozik
a legnagyobb esély arra,
hogy az érdekek egyeztetése sikeres lesz. A feladatkör ellátását Torda
Sztella vállalta el, aki belső
egyeztetésekkel
kezdte
meg munkáját – az alumni
közösség levelezőlistáját
bővítette, valamint frissítette, amely megkönnyíti a
kapcsolattartást a Szakollégium alumni tagjaival.
Bízunk abban, hogy a
következő években megerősödik az alumni közösség és a Szakkollégium
közötti kapcsolat, és egy
gyümölcsöző együttműködés alakul ki!
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Társadalmi felelősségvállalás együttműködésünk a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal
Írta: Garamvölgyi Dávid
Az első félév pozitív tapasztalatai miatt feltétlenül
úgy gondolta mind a tagság, mind a szeretetszolgálat munkatársai, hogy
szeretnénk tovább folytatni a megkezdett együttműködésünket. Meg is indult
a tervezés, célok kitűzése
nagy lendülettel, hiszen
mind a két fél érezte, hogy
ebből valami igazán jó is
kisülhet.
A második félév elején lehetőségünk adódott
egy újabb játékban részt
venni a Szociopoly társasjátékkal, és az új tagjainknak is bemutattuk a szeretetszolgálat működését, a
segítő lehetőségeket, és
ismertettünk
a
féléves
programtervet. Először is
egy filmes délutánt terveztünk egy hajléktalan otthon lakóival, ahova saját
készítésű
palacsintáinkat
vittük volna. Tervek között
szerepelt még idős otthon
látogatása a Batthyány téren, hiszen igazán a szí-

vünkhöz nőttek a kedves
kis idős bácsik és nénik.
Azonban
ahogy
megérkezett
Magyarországra a koronavírus, minden szociális intézményben
látogatási
tilalom
lépett életbe, így lehetetlenné téve a segítségünket, ráadásul nekünk is el
kellett hagynunk az egyetemet. A kezdeti sokk után
azonban a Máltai Szeretetszolgálat felvette velünk a
kapcsolatot, és két tagunk
általuk szervezett online
képzéseken vehet részt.
Így segítve, hogy az önkéntes hálózat és a kialakult együttműködés ne
vesszen a feledés homályába.
Ezekben a vészterhes időkben magunknak
kell megtalálnunk, hol és
kinek tudunk segíteni. Úgy
gondolom, hogy a Magyary Zoltán Szakkollégium tagjai mind megtanulták az eltelt idő alatt, hogy
miért is fontos a társadalmi
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felelősségvállalás.
Néha
nem tudjuk megváltani a
világot, akármennyire is
igyekszünk, azonban mindig készen állunk, hogy

segítsünk azokon, akiknek
szükségük van ránk, akár
csak egy mosolyt kér, akár
többet.

Szociopoly

Adni öröm! Karácsonyi
adománygyűjtés

A Batthyány téri idősek
otthona lakóinak körbevezetése egyetemünkön
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Filmajánló - Igaz történet
Írta: Kocsis Dóra
A James Franco – Jonah
Hill párost láthattuk már
számtalan
vígjátékban,
azonban az Igaz történet
című filmben mindketten
bebizonyították, hogy drámaibb szerepben is tudnak
remekelni. A 2015-ös krimi
egy könyv filmadaptációja,
és ahogyan a címből is következtethetünk, megtörtént eseményeken alapul.
A könyv szerzője Michael
Finkel, aki egyben a film
főszereplője is. A történet
szerint Finkel a New York
Times egy feltörekvő, sikeres újságírója. Miután
azonban kiderül, hogy
szándékosan meghamisította az egyik címlapra került oknyomozó riportját,
kirúgták őt a laptól. Az elbocsátása után minden
próbálkozása
ellenére
kegyvesztetté válik a sajtóban, az írás sem megy már
úgy neki, mint régen. A
sors keze, hogy pontosan
ekkor szerez tudomást egy
nyugtalanító információról.
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Egy Christian Longo nevű
fiatal férfi ellopta a személyazonosságát. Longo-t
a saját családja meggyilkolásáért
körözték
az
Amerikai Egyesült Államokban, ezért Mexikóba
szökött, ahol – a lebukás
elkerülése érdekében –
azt hazudta mindenkinek,
hogy ő Michael Finkel. Miután a férfit elfogják, és
egy amerikai börtönbe
zárják a tárgyalásáig, Michael úgy dönt, hogy felkeresi őt. Longo személyében egy karizmatikus
és rendkívül okos emberre
talál, ezért levelezésbe
kezdenek, amely során
Longo felfedi Michael előtt
élete összes hibáját. Michael úgy dönt, könyvet ír
Christian életéről - amihez
kiadót is talál - a férfi pedig beleegyezik, cserébe
csak azt kéri, hogy tanítsa
meg őt is írni. A riporter
kezdi felismerni a hasonlóságot önmaga, és Christian között, a tárgyalás kö-

zeledtével pedig egyre inkább kételkedik annak bűnösségében. Tanácsokkal
látja el a fogvatartottat azzal kapcsolatban, hogy hogyan nyerhetné meg az
esküdteket, miután ártatlannak vallja magát. Michael szinte Longo megszállotja lesz, és több időt
tölt vele, mint a családjával.
Mindenki meglepetésére
azonban Longo a tárgyaláson beismeri felesége és
kislánya
meggyilkolását.
Michael elárulva érzi magát, nem tud elszámolni a
lelkiismeretével, és a ki-

adója is felbontja vele a
szerződést. Megesküszik,
hogy bosszút áll valahogy
Longo-n. Ezután kezdődik
el kettejük különös macska-egér játéka, amiben
később Finkel felesége is
érintett lesz.
A film lenyűgöző egyszerűséggel bontja ki a két
férfi
szokványosnak
egyaltalán nem mondható
kapcsolatát. A párbeszédekből kiderül, hogyan
indul meg egy ember a
lejtőn. Jonah Hill és James
Franco pedig egyaránt
mély átléssel hozzák a karakterüket.
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Könyvajánló - Tomáš Sedláček:
A jó és a rossz közgazdaságtana
Írta: Benkó Péter
Közgazdaságtan,
kicsit
másként
A közgazdaságtan a legtöbb ember számára egy
értékmentes
tudomány,
amely matematikai modellekkel írja le a valóságot.
Tomáš Sedláček A jó és a
rossz közgazdaságtana című művében ennek az ellenkezőjéről
szeretné
meggyőzni
az
olvasót,
mégpedig, hogy a közgazdaságtanban nagy menynyiségben találhatunk kulturális jelenségeket is.
Tomáš Sedláček 1977-ben
született Csehországban,
és a prágai Károly Egyetemen szerzett közgazdász
végzettséget. A szerző
napjainkban egyetemi oktató és kutató, de évekig
dolgozott gazdaságpolitikai
tanácsadóként,
és
rendszeresen
publikál
Csehország vezető gazdasági napilapjába a közgazdaságtan gyakorlati, illetve filozófiai aspektusairól.
Sokrétű
tapasztalatainak
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köszönhetően kiemelkedő
tudással rendelkezik a
gazdaságtan elméleti és
gyakorlati alkalmazásával
kapcsolatban. A könyv
2009-ben
jelent
meg
Csehországban, és hamarosan bestsellerré vált. A
könyv sikerét jól bizonyítja, hogy az első kiadás óta
eltelt tizenegy évben 21
különböző nyelvre fordították le, és színpadra is
átdolgozták.
A könyv felépítése letisztult, átgondolt és logikus.
A szerző szerint a mindenkori ember kérdéseire a
felvilágosodásig a mítoszok és vallások adták
meg a választ. Ezt a funkciót napjainkra a tudomány vette át, azonban
nem szabad megfeledkeznünk azokról a tanulságokról sem, amelyeket
őseink fogalmaztak meg.
Ennek megfelelően a mű
két részből áll: az első
részben a szerző a gazdasági gondolkodást és an-

nak fejlődését keresi a mítoszokban,
vallásokban,
teológiában és a filozófiában. A második részben
ennek az ellenkezője történik, tehát a mítoszokat,
vallásokat, teológiát és filozófiát keresi a közgazdaságtanban. A második rész
összegzi az első részben
megfogalmazott téziseket.
A gazdasági gondolkodás
változásának kutatásában
a szerző a történelmet hét
állomásra bontja, és ezzel
párhuzamosan hét témakört vizsgál. Ahogyan az
alcím is ígéri, a Gilgames
eposztól egészen a jelenkorig vázolja fel az emberi
civilizáció főbb, gazdasággal kapcsolatos gondolatait. A könyv olyan témákat
vizsgál, mint például a fogyasztás és a munka története, a természetesség és
a civilizáció szembenállása
(a fejlődéssel összefüggésben), de szóba kerül az
erkölcsiség és a láthatatlan
kéz is. Számomra különösen érdekes volt olvasni az
összefüggéseket a modern
közgazdaságtan elméletei

és a teológia között.
A szerző a könyv megírásakor több tudományág
eredményeit is felhasználta, a gazdasági jelenségek
magyarázatához. A vizsgálódás tárgya a „mainstream” közgazdaságtan helyett inkább a „metaökonómia” területe, ami azért
izgalmas, mert egy másik
oldalról mutatja be a tankönyvekből ismert közgazdaságtant. A könyv nagyon
olvasmányos,
és
számos lábjegyzetet tartalmaz, amelyekben a szerző
többletinformációkkal segíti az olvasót az egyes
részek megértésében. A
könyv nyelvezete laikusok
számára is könnyen érthető.
Azért ajánlom ezt a könyvet, mert általa jobban
megismerhetjük a minket
körülvevő világot. A gazdaság ugyanis jelen van
mindennapjainkban,
átszövi az életünket. Nap
mint nap tranzakciókat bonyolítunk le, mikor elmegyünk a boltba vásárolni,
és az országok sikeressé-

96

gét is a gazdaság mutatói
alapján határozzuk meg. A
szerző különleges megközelítései, aktuális példái és
utalásai a könyvet érdekes
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olvasmánnyá teszik, mely
a hozzáértő közgazdászokhoz és a laikus olvasókhoz
is egyaránt szól.

Sorozatajánló - Maniac
Írta: Érsek Kitti
Spoiler azoknak, akik még
nem látták volna, a sorozatot: az írás spoilereket tartalmazhat!
A kollégium bezárása után
én is haza kényszerültem
költözni. Mivel a NIG-en a
6. szemeszter „üres” (nincsenek már kurzusaink, a
szakmai gyakorlat van beépítve ebbe a félévbe), a
korlátozásoknak
köszönhetően a négy fal között
végrehajtható sorozatozás
jelentette az általános kikapcsolódást,
amire
a
szakdolgozat írása mellett
bőven szükség volt. A következőkben az egyik kedvenc, kissé elvont, de annál
elgondolkodtatóbb

művemet, a Mániákust fogom bemutatni Nektek.
Az alkotók között szerepel
Cary Joji Fukunaga és
Patrick Sommerville, akik
többek
között
a
The
Alienist, a Törvény nevében, az Az, illetve A Hátrahagyottak projektjeiben is
tevékenykedtek.
Ezek
alapján nagyjából be lehet
határolni, hogy egy igen
elvont, erősen elvonatkoztatott ábrázolásmódra, illetve a szereplők lelki világának bemutatására fog
épülni a mű. Még különlegesebbé teszi a sorozatot,
hogy a szereplők személyiségének, lelki világának
megismerése céljából folyamatosan ugrál a cse-
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lekmény az idősíkok között, ami néhol talán ellehetetleníti a fonal követését. Ezen keresztül
egy nem megszokott szerelmi történetnek lehetünk
szemtanúi, ahol a múltjukat
magukkal cipelő felnőttek
kínlódása és felemelkedése kerül bemutatásra.
A néző egy alternatív jövőbe csöppen, amely paradox módon leginkább a
’80-as évekre emlékeztet.
A mesterséges intelligencia és a high-tech laborok
mellett megjelennek a katódsugárcsöves tévék, a
retro divat és színvilág. A
történet
alapján
Owen
(Jonah Hill) és Annie
(Emma Stone) egy kísérlet
alanyai lesznek, amelyben
különböző
gyógyszerek
segítségével
próbálják
először
diagnosztizálni,
majd kigyógyítani az alanyokat pszichés betegségeikből. Ebben a tudósoknak
egy
különleges
számítógép nyújt segítséget, amely a tökéletes analízis megállapítása után
nyomon követi a gyógyu-
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lás folyamatát. Annie, mint
kiderül, egy súlyos családi
traumát próbál feldolgozni, Owen pedig súlyos skizofréniával küzd, amely
szintén családi hátteréhez
kapcsolódik. A szereplők
terápiák alatt, a gyógyszer
bevétele után, a G.R.T.A
névre hallgató számítógép
felülvizsgálata alá kerülnek, amely nyomon követi
gyógyulásuk folyamatát. A
három fázisból álló folyamat először a szembesítéssel kezdődik. Az ”A”
tabletta bevételével azonosít- ják a traumát. A főszereplőknek újra át kell
élniük életük legfájóbb
pillanatait,
melyek
szerepet
játszhattak
betegségük
kialakulásában. A ”B” tabletta bevételével az önvédő mechanizmusok kerülnek feltörésre.
A
második
fázisban
további,
alternatív
valóságokba látogatunk el,
melyeket a főszereplők elméje félelmeik alapján vetít ki. Ezekben a részekben
nyerhetünk
bepillantást
főhőseink lelki világába,

ismerhetjük meg gyengeségeiket. A bonyodalom
ott kezdődik, hogy a számítógép működésében váratlanul megjelenő hiba
következtében Annie és
Owen megjelennek egymás fantáziáiban, így pedig akaratlanul is összekapcsolódik a két (a való
életben egymástól erősen
különböző) karakter története. A néző tanúja lehet
egy ’90-es évekbeli white
trash család pitiánerkedéseinek, egy középkori elf
küzdelmeinek, vagy egy
’20-as évekbeli kriminek
is. A harmadik, egyben
legutolsó fázisban, a ”C”
tabletta bevétele és a konfrontáció után, a főszereplőknek felül kell emelked-

niük
félelmeiken,
így
léphetnek végül a teljes
gyógyulás mezejére.
A sorozat jól bemutatja az
életünkben jelen levő családi nyomást, illetve próbálja a nézőt gondolkodásra bírni a világban
betöl- tött szerepünket
illetően. Ebben további
segítség, hogy a kísérleti
alanyok mellett a kísérletet
irányító főorvosok, James
K.
Mantleray
(Justin
Theroux) és Azumi Fujita
(Sonoya Mizuno), szintén
családi
eredetű
szenvedéseinek
és
kettejük elnyomott kapcsolatának is tanúi lehetünk. A szereplőorientáltságra épülő tíz epizód
szembesít az elidegene-
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déssel, az emberi kapcsolatok nehézségeivel, azok
toxikus mivoltával foglalkozik. Az igen csapongó
cselekményszál mellett kiemelendő a különleges
képi világ, a színek sokaságának alkalmazása, illetve a folyamatosan visszatérő, jelentéssel bíró tár-
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gyak fel-felbukkanása.
Kifejezetten ajánlom a sorozatot azoknak, akik szeretik az elvont, kissé vontatott, de annál elgondolkodtatóbb történeteket, és
érdeklődnek az MI és a
pszichológia
rejtelmei
iránt!

Cikkajánló - Szijártó Norbert: Az Európai
Unió gazdasága és a koronavírus, Az
Európai Bizottság útkeresése
Írta: Krai Boglárka
Megjelent: Közgazdaság- és
Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági
Intézet, Kihívások 236. szám
2020. április 17.
Mostanában nincs olyan
nap, hogy ne hallanánk a
koronavírusról, annak gazdasági hatásairól az országon belül, azonban az
Európai Unió gazdaságáról, a különböző bevezetett intézkedéseiről keveset
hallottunk.
Szijártó
Norbert cikke azonban
pont ezt foglalja össze. A
cikk első része az Európai
Bizottság
útkereséséről
szól. Kezdetben megemlíti
a 2008-as globális pénzügyi válságot, majd az ennek hatására kialakult „euróválságot”
és
ezek
kezelését, amelyet a későbbiekben összehasonlít
a
koronavírus
okozta
válsággal is. A koronavírussal kapcsolatban felsorolja a különböző fázisokat,

amelyeken a tagállamok,
valamint az Európai Bizottság is végigment. Megemlíti azokat a problémákat,
amelyekkel a tagállamok
mindegyike pár hét alatt
szembesült, valamint ír az
ad hoc jellegű döntésekről
is, melyeket egy nem
tudatosan kiforrott stratégia alapján hoztak meg.
Szó esik a cikkben arról is,
hogy az Európai Bizottság
különböző kutatási programokat finanszírozott, de
a legfontosabb kérdés,
amire választ is kapunk, az
az, hogy mi okozhatta az
Európai Unió intézményeinek relatíve lassú reagálsát? Valamint szó esik
arról is, hogy az uniós
intézmények hogyan aktivizálódtak a koronavírus
válság idején.
A cikk második felében
esik szó a bizottsági koordinációról és a pénzügyi
források biztosításáról, felhasználásáról a koronaví-
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rus válság miatt leginkább
sújtott szektorokban. Az
egészségüggyel kapcsoatban megtudhatjuk, hogy a
tagállamok önkéntes közbeszerzési megállapodást
kötöttek, ezáltal védőfelszereléseket és orvosi eszközöket tudtak venni, valamint elindult a rescEU
készletek kialakítása is. Az
Európai Bizottság áprilisban elindította a „Szolidaritás az egészségügyért”
kezdeményezést is, amely
támogatást nyújt az egészségügyi küzdelemhez. Mivel az áruszállítást, valamint az utazást is nagy
mértékben érintette a járvány, ezért az Európai Bizottság számos intézkedést
vezetett be a belső piac integritásának
megtartása
érdekében is. Válságkezelés gyanánt az Európai
Unió több milliárd eurónyi
összeget költött az egészségügyi rendszerek finan-
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szírozására,
valamint
megtudhatjuk azt is, hogy
részt vállalt a pandémia
globális kezelésében is.
Szó esik még arról is, hogy
az
Európai
Bizottság
számos kutatási program
indításáról
döntött,
amelyek
5
különböző
részre oszthatók. A cikk
zárásaként
pedig
a
gazdasági lépésekről esik
szó. A gazdasági lépések
közé tartozik többek között
a rászorulók, az egészségügy és a mezőgazdaság
támogatása is, valamint az
Eurócsoport
pénzügyminiszterei által elfogadott
közös mentőcsomag is.
Ajánlom a cikket mindenkinek, aki egy kicsit mélyebben is bele szeretné
ásni magát az Európai Bizottság, valamint az Európai Unió koronavírus-válság
idején
végzett
munkájába.
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