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Benevolo Lectori Salutem! 

 

 

„Azt ne felejtsük el, hogy Budapest közgazdasági és kulturális 

lámpái nem elég erősek ahhoz, hogy Magyarország egész terü-
letét gazdasági és művelődési sugarakkal megvilágítsák és vi-

déki gócpontok, vidéki erős fényforrások kifejlesztése nélkül 

különösen a perifériákon nagy lesz a közgazdasági és kulturá-
lis éjszaka.” 

Gróf Klebelsberg Kuno, 1931. 

 
Két esztendővel jelen kötet szerkesztésének megkezdése előtt, mikor a 

sorozat nyitómunkálatai zajlottak, hittük, hogy lesz még folytatás. Hit-

tünk abban, hogy a Batthyány Lajos Szakkollégium tanulmánykötete 

egy olyan tartós fórummá növi ki magát, amely újabb utat, újabb lehető-
séget nyit a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar legtehetségesebb 

hallgatói előtt, hogy tudományos munkásságuk eredményeit megosszák 

a világgal, hogy megerősítsék a Budapesttől távol eső egyik vidéki fény-
forrást a 21. század elejének kulturális éjszakájában. 

Ennek a hitnek és a hitünket tápláló újabb kitartó, elhivatott és te-

hetséges hallgatói generációk áldozatos munkájának manifesztumát 
forgathatja most a Tisztelt Olvasó! 

Egy olyan tanulmánykötetről van szó, melyben már elismert és dí-

jazott, illetve még díjazás előtt álló, hosszú kutatások eredményei kép-

ződnek le, megmutatva azt, amire ma Magyarországnak és a magyar 
felsőoktatásnak a legnagyobb szüksége van: a minőségközpontú szemlé-

let és a tehetséggondozás fontosságát, támogatásának eredményességét. 

A Szakkollégiumi munka ugyanis mindenek előtt a minőségre, a több-
letteljesítményekre, az alkotó akaratra és az egymást inspiráló, szolidáris 

szellemiségre épül. Jelen munka pedig ennek a szellemiségnek egy 

újabb ékes példázata. 

Öröm és büszkeség most jó szívvel és tisztelettel ajánlani e kötetet 
az Olvasónak, hiszen azt adja ez a kötet hazánknak, illetve a mi vidéki 
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gócpontunknak és Szakkollégiumunk szűkebb közösségének, amire a 

nehéz időkben a legnagyobb szükség van, a remény tanúságjelét, a jelet, 

melyben vállalt küldetésünk, egy tehetséggondozási-műhely fenntartása, 
megerősítése és az egymást követő hallgatói generációk kibontakozásá-

nak elősegítése győzött már néhányszor és győzni fog a jövőben is. 

Tisztelet és főhajtás illeti a kötetben nagy egésszé összeállt egyéni 

kutatásokért és írásművekért a szerzőket, s a kiadó képviselőjének, mint 
a sorozat egykori megálmodójának, megkülönböztetett köszönete a kö-

tet szerkesztőjét, dr. Kálmán János igazgató-helyettes urat, valamint 

Hegedűs Laurát, Kobl Tamást és Szentgyörgyvári Tamást, mint olvasó 
szerkesztőket.  

 

 dr. Farkas Ádám 
 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


