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Beszámoló a Fiatal Tudósok Estje – Bölcsészek a siker szolgálatában című
rendezvényről
2015. szeptember 25-én került sor a Fiatal Tudósok Estje rendezvénysorozat harmadik
előadására a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi
Osztálya (DOSz TePo) szervezésében. A Bölcsészek a siker szolgálatában című eseményen a
bölcsész diplomával rendelkezők elhelyezkedési lehetőségeiről, illetve az egyetemen
elsajátítható, s később hasznosítható képességekről hallhattak az érdeklődők.
A közönséget elsőként Hevő Péter, a DOSz TePo elnöke köszöntötte, majd bemutatta az
osztály működését. Ezután Dr. Borsodi Csaba, az ELTE BTK dékánhelyettese tartott
nyitóbeszédet, melyben kiemelte a bölcsész diploma előnyeit, például a nyelvtudást és a
sokszínűséget. A megnyitó után az est moderátora, Bezsenyi Tamás átadta a szót az első
előadónak, Dr. Korpás Zoltánnak, aki Bölcsészdiploma és versenypiac: oximoron vagy
hozzáadott érték című előadásában osztotta meg történészként és HR tanácsadóként szerzett
tapasztalatait. Előadásában kiemelte, hogy szereti hivatását, s jelenleg is kutat üzleti
tevékenysége mellett. Bemutatta, milyen területeken tudnak elhelyezkedni a bölcsészek,
illetve milyen képességekkel rendelkeznek, amelyek különösen nagy előnyt jelentenek a
munkaerőpiacon, így például a nyitottság, ambíció, rugalmasság, analitikus gondolkodásmód,
kiváló kommunikációs képesség vagy nyelvismeret.
A második előadó, Nyerges Gábor Ádám, az Apokrif irodalmi folyóirat egyik alapítója a
lap sikerét, az alapítástól a jelenig megtett utat mutatta be. Az Apokrif létrehozásával egy
színvonalas irodalmi lapot szerettek volna megalkotni, amely szigorú, de nyitott szűrője a
pályakezdő irodalmároknak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt a célt sikerült elérni.
Rövid kávészünet után kezdetét vette az est második szakasza, a kerekasztal-beszélgetés,
amelyen az imént bemutatott két előadó, Dr. Korpás Zoltán és Nyerges Gábor Ádám,
valamint Balkányi Nóra újságíró, Csobod Luca, a Hosszúlépés – Járunk? elnevezésű
szervezet grafikáért és kommunikációért felelős munkatársa és Dr. Erdődy Gábor, az ELTE
nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese vett részt. Bezsenyi Tamás első kérdésére (A
jelenlévők mit tapasztaltak közvetlenül a diplomaszerzés előtt, hogyan fogadta őket a
munkaerőpiac, milyen élményt jelentett a bölcsészdiploma megszerzése?) különböző válaszok
érkeztek. Korpás Zoltán és Balkányi Nóra ugyan pánikkal élte meg ezt az időszakot, de el
tudtak helyezkedni, előbbi HR tanácsadóként, utóbbi íróként. Csobod Luca nem érzett
különösebb feszültséget ebben az időszakban. Ekkor gyakornokként tevékenykedett,
könyvkritikákat írt. Erdődy Gábor adta a legeltérőbb választ, amely nyilvánvalóan a
generációs különbségekből adódik. A rektorhelyettes idejében mások voltak a követelmények
és a lehetőségek is. Korábban az egyetemistáknak nem kellett különösebben aggódni a
munkahely miatt, viszont ösztöndíj-lehetőség sem volt annyi, mint manapság.
A moderátor második kérdésére (A jelenlévők mit gondolnak, milyen értékekkel
gazdagodtak a bölcsészképzés során? Elsősorban kapcsolati tőkéjük, vagy szakmai
képességeik révén találtak munkát?) Korpás elmondta, az üzleti világban nem rendelkezett
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kapcsolati tőkével, és elsősorban kommunikációs és elemző készségének, valamint
nyelvismeretének köszönhetően tudott elhelyezkedni. Nyerges erre a kérdésre nem tudott
válaszolni, mivel utolsó éves doktorandusz, még nincs ebben az életszakaszban. Bár Balkányi
Nórának sincs még fix állása, az álláskeresés esetében fontosnak tartja a nyitottságot és a
kapcsolatteremtést, amellyel Csobod Luca is egyetértett. Erdődy Gábor mind szellemi
értékekre, mind kapcsolati tőkére szert tett az egyetemi évek során.
Bezsenyi Tamás utolsó kérdésével már nem a munka, hanem a jövő iránt érdeklődött (Egy
új élethelyzetben vagyunk, részben a tömegképzés miatt, részben a munkaerőpiac változása
miatt. Mit gondoltok, mi lesz veletek 5-10 év múlva, mit terveztek?). Korpás Zoltán a távoli
jövőben hadtörténettel szeretne foglalkozni, míg Nyerges Gábor Ádámnak még nincsenek
konkrét elképzelései. Balkányi Nóra néhány évig még szabadúszóként szeretne dolgozni.
Csobod Luca úgy véli, hogy a Hosszúlépésben még sok lehetőség rejlik, de felmerült benne,
hogy ismét gyakornoki pozíciót vállaljon. Erdődy Gábor öt év múlva valószínűleg még
oktatni fog, 10 év múlva pedig nyugdíjas lesz. Azt szeretné, ha 5 év múlva már semmivel sem
kellene foglalkoznia, csak kutatással. Ezen kívül szeretne minél többet átadni azokból az
értékekből, amelyeket annak idején ő kapott a tanáraitól.
A kerekasztal-beszélgetést a közönség kérdései zárták. Ezután Bezsenyi Tamás vonta le a
konklúziót, miszerint a mai tudás más, mint korábban volt, az ötletek megvalósításához az
üzleti világ segítségére van szükség, ezért a siker fontos tényezője az önmenedzselés.

Lakatos Hajnalka

