
ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL
2012





ÚJ UTAKON –
ÚJ LENDÜLETTEL

2012



ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL 2012

SZENT IGNÁC JEZSUITA SZAKKOLLÉGIUM
Alapítás éve 1991

1085 Budapest, Horánszky utca 18.
Titkárság: +36-1-282-9848 Fax +36-1-348-0004 Mobil +36-30-205-0948

Email: iroda@szentignac.hu, honlap: http://www.szentignac.hu

© Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

ISBN 978-963-89327-2-3

Felelős kiadó
SMUK PÉTER

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, 1085 Budapest, Horánszky utca 18.

Szerkesztő
ÜRMÖS DÁNIEL

Lektorálta:
LENGYEL LEA

Kézirat lezárva: 2012. 06. 04
Készült 800 példányban

Adószám 18064333-2-42
Kérjük, ajánlja fel az szja 1%-át javunkra

Fenntartó: Jézus Társasága Alapítvány
1085 Budapest, Mária utca 25.

http://www.parbeszed.hu

Olvasószerkesztés, tördelés
CSISZÁR LÁSZLÓ

Készült a Rikker Nyomda Kft. nyomdájában
Felelős nyomdavezető

RIKKER LAJOS

4



Tartalomjegyzék

A szakkollégium mint program ________________ 7
Új utakon – új lendülettel _____________________ 9
Tanulmányi rendszerünk _____________________ 41
Kurzusaink _______________________________ 45
A szakmaiságon túl _________________________ 53
Kollégisták a nagyvilágban ____________________ 62
Önvallomások _____________________________ 69
Kollégisták a 2011/12-es évben_________________ 96

5





A szakkollégium mint program
A magyar Alkotmánybíróság 1992-ben úgy
fogalmazott, hogy Magyarország jogál -
lammá minősí tése ténymegállapítás és prog-
ram egyszerre. Ez azt jelenti, hogy egy -
részt a jogszabályoknak és az álla mi szer -
vek működésének szigorú an összhangban
kell lenniük az Al kotmánnyal. Másrészt,
az Alkot mány fogalmi kultúrájának és ér -
ték rendjének át kell hatnia az egész társa -
dalmat, ezzel lesz az Alkot mány valósá -
gossá, és valósul meg a jog uralma. A jog -
állam megvaló sítása folyamat.
A Szent Ignác szakkollégiummá minősí -
tése ténymegállapítás és prog ram egyszerre.
A szakkollégiumi követelmények feltétlen
ér vénye sü lése elvárás szakmai és közössé -
gi munkánk végzése során. A szak kol -
légiumi elvek megfogalmazásában aktív
szerepet játszott a SZIK, partnereink a

Szakkollé giumi Charta bölcsőjének tekintik szak kol légiumunkat. A Charta a szak -
kollégiumok működését az autonómia és önkormányzatiság, a magas színvonalú
szakmai munka, a társadalmi felelősségvállalás jelszavaival írja le. A Szent Ignác a
2011. évi szak kollégiumi akkreditáció szerint ezen követelményeknek megfelel. Két
évtizedes munkánk és hagyományaink méltóak a szakkollégiumi mozgalom leg -
nemesebb eredményeihez, kispesti majd Horánszky utcai otthonunk az értékteremtés
műhelye. Szakkollégiumunkban önszerveződő, lelkes és kreatív szakkollégisták lak -
nak, tevé keny önkormányzattal. A szakmai munkánk a felelős értelmiségiek neve -
lésének cél jával mind a kiscsoportos – magyar és idegen nyelvű, sőt multi- és in -
terdiszciplináris – vitakultúra (ki)fejlesztésére, mind az egyéni szakmai munka elmé -
lyítésére alkalmas. Tutoriális képzésünk 2011-ben új lendületet kapott. Tucatnyi szak -
kollégista tanul mányát tudtuk önálló kötetben kiadni, a Studia Ignatiana negyedik,
„Sapere necesse est” című számában (és szakkollégiumi házi konferenciánkon meg is
vitattuk eredményeiket). A szimpóziumaink keretében ebben a tanévben is aktuális
közéleti kérdéseket tárgyaltunk a határon túli magyarok sorsával, valamint a vállalatok
magyarországi helyzetével, társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatban. Szakmai
programunk az önálló értelmiségi elitképzés, ezt segíti, hogy az ELTE-vel a kölcsönös
partnerség elve alapján együttműködési megállapodást írtunk alá. A társadalmi fele -
lősségvállalás jegyében a Pelikán program „szárnyra kapott”, immár a szakkollégium



szociális, önkéntes tevékenységének széles spektrumát felölelve. A tavaszi félévben a
szakkollégiumi mozgalom több alkalommal és formában megfordult nálunk, mond -
hatni „hazatért”. A Szent Ignác életében hatalmas történelmi pillanat volt, hogy 2011
nyarán beköltözött Kispestről a belvárosba, húsz év után új otthonra lelt. Intéz -
ményünk fenntartója, támogatói és közössége hatalmas energiákat és forrásokat
mozgósítottak, hogy a „H18 projekt” sikeresen megvalósuljon. Ezúton is hála nekik
érte! A Horánszky utca 18. szám alatt egy tökéletesen új, modern felszereléssel ellátott
diákotthonban, pezsgő szellemi-kulturális-lelkiségi közegben kezdtük meg a követke -
ző, évtizedekre nyúló fejlődési szakaszunkat.
A szakkollégiumiság programjának megvalósulása ugyanakkor azt is jelenti, hogy an -
nak minőségi követelményei, „fogalmi kultúrája és értékrendje” áthatja az egész
közösséget, ezen értékek valósággá válása egy folyamat. Ebben a közösség tagjai a
szentignáci dramaturgia interaktivitásra predesztinált szereplői. A szakkollégium,
mint program közösségünk életét jelenti és jellemzi. A szakkollégisták a szakmai és
közösségi tevékenység részesei, mozgatói – és nyertesei. A tehetséges fiatalok ki -
választása önmagában hihetetlen intellektuális és pedagógiai kihívás, a „kiválasz -
tottak” integrálása és a mozgalomban való önmagukra észlelés pedig rendkívül gyors
elvárás. A felsőoktatás háborgó tengere, a modern életvitel, a karrierutak kiszá -
míthatatlansága nem sok időt hagy a fiataloknak, hogy motivációik szunnyad -
hassanak, idejüket tékozolják. Reméljük, a szakkollégiumi közeg nem is alkalmas az
ilyen típusú „szunnyadásra”, a közösség örök dramaturgiája körbeöleli az egyetemista
tehetségeket. A szakkollégistákban és közösségükben rejlő energiák és szinergiák
felszínre hozása nélkül hiábavaló volna a küzdelem. Az egyén önálló, értékalapú, de
nyitott gondolkodása, közösségi elköteleződése, szakmai és társas megnyilvánu -
lásainak igényessége, kezdeményezései, öröme és bánata, hite, humora és bátorsága
nélkül bizony nem valósulhat meg a programunk – a szakkollégiumi minőség prog -
ramja.

Budapest, 2012. április

DR. SMUK PÉTER

rektor

A SZAKKOLLÉGIUM MINT PROGRAM8
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Mi újság a Horánszky utcában?
Interjú a kollégium költözésének apropóján

A Kispesten töltött húsz év után új otthont kapott a Szent Ignác: immár a nyolcadik
kerületben, a Horánszky utca 18. alatt találjuk meg, a belvárosi jezsuita sziget szerves
részeként. Kollégistákkal beszélgettünk a szeptember óta eltelt időszakról, az első
benyomásokról, társadalmi elitről és sok minden másról…

A megszólaló kollégisták: Angeli Orsolya, Mohay Borbála, Kocsis Johanna, Tóth
Ta más és Mirczik Bálint.

� Milyen érzés volt ősszel először belépni az új épület kapuin, mik voltak
az első benyomások?

TOMI: Amikor először beléptem az épületbe, nem a kollégium bejárata, hanem a H20
felől kellett bejönnöm (ez a szintén jezsuita Párbeszéd Házának a bejárata – szerk.).
Nagyon ismeretlen volt az épület, össze-vissza kerengtem, kérdeztem, hogy merre-
hogyan kell menni. Aztán Füredi Panni (Jezsuita Műszaki Iroda – szerk.) segített a
szobám megtalálásában, mivel a liftet még bizonyos technikai okok miatt nem lehetett
használni. Aztán végül is lassan megismerkedtem az új környezettel, utólag érdekes
visszagondolni a megérkezés pillanataira.



JOHANNA: Hálás voltam a fiúknak, amiért segítettek felcipelni a csomagjaimat. Hogy
mik voltak az első benyomásaim? Nagyon-nagyon rideg, hangár és félelmetes, olyan
kísérteties.

BÁLINT: Nekem nagyon tetszett az épület, kezdettől fogva nagyon barátságosnak
találtam. – Nem hazudok, Johanna! – Belülről is, kívülről is. Tetszett az elhelyezke --
dése. Mint tudjátok, a szubjektivitás híve vagyok: engem nagyon megfogott az épület
bizonyos értelemben minimalista, ugyanakkor esztétikus minősége. Egyébként tábori
hangulatban érkeztem, nem aludtam előtte fedett térben 1–2 hétig, úgyhogy nagyon
jó érzés volt végre megérkezni és kipihenni magamat.

BORI: Nekem vicces volt, mert csak egy hátizsákkal jöttem, a többi cuccot csak
később hozták utánam a szüleim. Magamhoz képest szerintem jól fogadtam. Tudtam,
hogy a szüleim egyből észre fognak venni legalább harminc hibát, úgyhogy előre
felkészítettem őket, mi várható. Ők meg cserébe eltitkolták előlem, mik azok a hibák
az épületben, amiket már utólag ki se lehet javítani. Ami engem nagyon zavart, az a
hangzavar volt, pl. a munkálatok miatt fúrásra keltünk minden reggel. 

ORSI: Szüleimmel érkeztem, és jó nagy volt még akkor a felfordulás. Munkásokat
kellett kerülgetni, a padló több helyen fel volt túrva, úgyhogy az épület esztétikailag
nem volt rendben. De tudtam, hogy ez lesz az otthonom, és már akkor megszerettem.
A szobám például rögtön megtetszett! Még az első benyomások közé tartozott
Bokros Feri is, az első kollégista, akivel az épületben találkoztam, szintén orvostan -
hallgató volt.

ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL10



� Milyen érzés volt egyszerre bekerülni két új közegbe, gondolok itt
a kollégium mellett az egyetemre? Hogy ment a beilleszkedés?

JOHANNA: Én az egyetemen másodéves vagyok, úgyhogy nem volt teljesen új a kör -
nyezet, bár nem volt mindegy azért, hogy honnan megyek egyetemre. Előző évben is
egyetemi kollégiumban laktam, igaz, az lánykollégium volt, úgyhogy azért nagy volt a
váltás így is. Összességében nekem izgalmas volt ez az új helyzet. És nagyon picinek
találtam az asztalom.

ORSI: Mondjuk úgy, hogy féltem a váltástól, a várható egyetemi nehézségek miatt.
Azt hallottam, hogy a SOTE a többi orvosi egyetemhez képest rideg, kellemetlen
közeg, de ez szerencsére megcáfolódott: pl. szinte az összes gyakorlatvezetőnk tudja a
ne vünket. Kellemesen csalódtam a kollégiumban is, most már úgy érzem, nem tudnék
máshol lakni.

TOMI: Nagyon vártam már az egyetemet és a szakkolit is. Gondolkoztam rajta, hogy
milyen lesz a kettő együtt. Úgy éreztem, választanom kell, melyik mellett kötelezem el
magam. Azt hiszem, az első félévben jól kezeltem ezt, most a második félévben kicsit
átcsapott a szakkoli oldalára. Többet vagyok itt, a közösség miatt is, illetve egyszerűbb itt
bármilyen programot szervezni, mivel itt lakom. De azért szeretnék mind a két közeg -
nek szerves része lenni. Nehézség? Bármennyire meglepő, de az egyetem nem közép-
iskola, ezzel szembesültem én is. Meg kellett szenvednem az első vizsgaidőszakomat.

� Idén huszonkilenc új kollégistával bővült az Ignác, ez a korábbi évekhez
képest szokatlanul nagy szám. Ráadásul egy megváltozott környezetben
kezdtétek az idei évet. Hogyan éltétek meg a kettőt együtt?

BÁLINT: Én valahogy évről évre jobbnak látom a kollégiumot, és idén általában azt a
nézőpontot szoktam képviselni, hogy szép az épület, szép a közösség, jók az em -
berek, holott tudom, hogy vannak ettől erősen eltérő vélemények is, például hogy sok
közösségi probléma van és az épület sem a legjobb. Az én szubjektív nézőpontom az,
hogy jók az emberek, kedvelem őket. Engem mostanság már nem izgatnak olyan
apróságok, amik esetleg közösségdinamikailag például sokat számítanak egy elsősnek.
Amitől én elsősként szenvedtem, az az akkori felsőbb évesek barátságtalansága, tá-
volságtartása volt, én ez ellen próbálok most valószínűleg tudat alatt is tenni. 

BORI: Nekem egyrészt nehéz volt, hogy azoknak a kollégistáknak a nagy része,
akikkel tavaly jóba lettem, év végén elment. Másrészt attól féltem, hogy nem elsősként
nekem már nem lesz olyan kitüntetett helyem, mint tavaly volt. Ennek ellenére én
sokkal jobban érzem magam most, mint tavaly. Nekem tetszik ez a szerep, hogy a mi
szintünkön a három felsőbb éves közül én vagyok az egyik és annak is örülök, hogy
elsős lett a szobatársam. Szóval jól érzem magam másodévesként.

ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL 11
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� Mit jelent számotokra az, hogy SzIK-esek vagytok?

BÁLINT: Az egyik szemem sír, a másik nevet. Ugyanis számomra azt jelenti, hogy ez a
csapat, akit itt látok magam körül, sok tekintetben valóban a társadalom elitje vagy
elitje lesz. Viszont a másik szemem sír, mert arról nem vagyok teljesen meggyőződve,
hogy ennek az elitségnek a felelősségét át is érzik az itt lakók. Ha szabad ilyet mon -
danom, elég sokat tapasztaltam, láttam embereket, hogy honnan indultak és mik
lettek, ugyanakkor én úgy érzem: nem vagyunk eléggé tudatában annak, hogy amiket
elérünk, az nem pusztán a saját érdemünk, hanem nagyrészt kapott talentumaink
kamatoztatása. 

TOMI: Mikor idejöttem, én is úgy gondoltam, hogy elit közegbe kerültem be, amit
fenn is tartok. Ám úgy látom, sokszor megelégszünk csak azzal, hogy kívülről tűnjünk
elit rétegnek, de tettekkel nem biztos, hogy mindig ezt támasztjuk alá. Pontosan, amit
Bálint is mondott: nagyon fontos az alázat, de nemcsak a szavak szintjén, hanem az
életünkben, tetteinkben is ennek kell látszódnia. Így válhatunk valódi keresztény ér -
telmiségivé.

BÁLINT: Az ebben a nehéz, hogy ezt nem könnyű a közösség szintjén befolyásolni; az
egyes személyeken múlik, hogy a fejekben hogyan áll össze. Elérhetetlen idillkép
lenne azt gondolni, hogy mi itt szépen az Istennek és a szolgálatnak éldegélünk. Talán
az is elegendő lenne, ha egy őszinte törekvés, egyfajta magis-faktor (jobbnak lenni,
mindig a többre törekedni – a szerk.) hatná át a mindennapjainkat. És egyébként sze-
rintem át is hatja. Amikor az egyes személyekben ez a fény felcsillan, és mások fé-
nyével egyesül, az nagyon sugárzó lehet.
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ORSI: Ennek a kollégiumnak sajátossága, hogy nem egy egyetemhez tartozik. Elit kol-
légiumok minden egyetemen vannak. Ami a Szent Ignác sajátossága kell, hogy legyen,
az, hogy belássuk, amit Bálinték is mondtak: amit elértünk, azt nem csak magunknak
köszönhetjük.

JOHANNA: Nekem alapvetően tetszett, hogy sűrű szűrőn keresztül jutottunk be ide.
Nem feltétlen a megírandó esszékre gondolok, de úgy érzem, valamit le kellett tenni
az asztalra, hogy ide felvegyenek. És így sokkal nagyobb értékkel is bír számomra,
hogy itt lehetek és nem csupán egy papírt kellett hozzá aláírnom. Eleinte féltem attól,
hogy nem tudom megtalálni magam ebben a közegben, de most már úgy érzem, nem
véletlen, hogy ide kerültem és ilyen emberek vesznek körül. Próbálok keresgélni,
tapogatózni, hogy én mit tudnék kapni az itteni lehetőségektől. Ez persze együtt jár
azzal, hogy mit tudok adni. Például úgy gondolom, hogy a kollégium dekorálása egy
ilyen dolog – úgy érzem, ez az én részem, ezt teljes szívből bele tudom tenni a
közösbe.

BORI: Nekem a közösség és a lelkiség nagyon fontos ebben a kollégiumban. Tavaly az
elején nagyon jó élmény volt, ha lementem a kápolnába, szinte mindig találtam ott
valakit. Kicsit közhelyszerű manapság az, hogy megtartó közösség, de én tényleg ezt
érzem. Ez (mármint az érzelmi intelligencia, és a közösségben való élés képessége) is
beletartozik az elit fogalmába, sőt kitágítja, valahogy széppé teszi azt.

TOMI: A szakkollégium célja köztudottan az, hogy keresztény értelmiségieket ne -
veljen. Ha valaki értelmiségi szeretne lenni, annak valamennyire szerintem illik be -
lefolynia akár a közéletbe, legalább olyan szinten, hogy tudja, értse, mi is történik
körülötte. Nyilván nem csak ez fedi le az értelmiségi fogalmát, de szerintem ez is
számít.

ORSI: Én még azt tenném hozzá, hogy nekem a zenekar is nagyon fontos a kollé -
giumban. Annak idején a felvételinél jeleztem, hogy amennyiben felvételt nyerek,
vállalnám egy zenekar létrehozását és koordinálást. Hála Istennek, úgy érzem, hogy ez
sikerült, egyre többen vagyunk a zenekarban és szeretjük, szóval szerintem jó úton
járunk.

� Melyek voltak számotokra az év legemlékezetesebb kollégiumi pillanatai?

ORSI: Nekem a Mikulás-buli, illetve annak előkészületei. Krampuszok voltunk a szo -
batársammal, Annával. Nagy élmény mind az előkészület, mind a megvalósítás.

BÁLINT: Nekem az idei évnek a szívét-lelkét azok az előre nem tervezett, de időről
időre kialakuló, spontán szobai pillanatok adják, amik egyszerűen lenyűgöznek. Idén
úgy alakult, hogy két igen jó barátommal lehetek egy szobában. Az egyik egy régebbi,



a másik egy újabb barátság. Hármunk között úgy
érzem, nemcsak egy haveri viszony, egy jóindulatú
segítségnyújtás van, hanem valami több. Spontán
mó don néha olyan szellemes viharok törnek ki a
szobában, amik engem teljesen magával ragadnak.
Ezek akkor a legszebbek, ha például egy-két órás
csendes stúdium után egyszerre törnek ki belőlünk.
Én emiatt nagyon otthonosan tudom magam érezni
a szobában, nekem ezek a szobai pillanatok jelentik
az év savát-borsát.

TOMI: Nekem nincs egy konkrét esemény, hanem
inkább úgy mondanám, hogy a közösségi esemé nyek voltak a nagyon maradandóak.
Ez lehet akár egy személyes beszélgetés, de lehet akár egy na gyobb megmozdulás is,
például egy kollégiumi hét vége. Azokra a pil lanatokra gon dolok, amikor az ember nem a
mókuskerékben rohan, hanem kiszáll és megpörgeti azt. Nekem ezek jelentik azt, amiért
érdemes szakkol légistának lenni, érdemes Ignácosnak lenni és érdemes élni. 

JOHANNA: Nekem a főzések. Alapból is nagyon szeretek főzni, de az egy különös, jó
érzés, hogy lemegyek a konyhába és mindig van ott valaki. Tetszik az a szép nagy
konyha, jó, hogy rengeteg edény van (Orsiba hirtelen belenyilallt a tudat: ma estére ő van
beosztva konyhatakarításra…). És mindig van, aki éhes.

BORI: Nekem a személyes kapcsolatok jelentették idén a legtöbbet. A találkozások, a
beszélgetések.

BÁLINT: Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy szenzációs volt, amikor – és az új
kollégistákat is itt kezdtem el igazán megismerni, a neveket sem igazán tudtam addig
– a….na… ott, ahol a Duna kettéfolyik…

BORI: Margit-híd?

TOMI: Csepel? Ja tudom. A Lágymányos?

BÁLINT: Nem, a…

JOHANNA: Mire gondolsz, Bálint? 

BÁLINT: A szentendrei kolihétvégére (erre a beszélgetés résztvevői kirobbanó hahotázásban
törnek ki). Azon belül is a sport: a kosarazás, focizás. Annyira jó volt.

ÜRMÖS DÁNIEL

szakkollégista
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Diákbizottság 
– a demokrácia modellje a kollégiumban

A Diákbizottság a szakkollégisták képviseleti szerve és a szakkollégiumi önkor -
mányzatiság letéteményese. Bár az előző tanévhez képest idén a Diákbizottság ösz -
szetétele szinte teljesen lecserélődött, a célunk ugyanaz maradt: a szakkollégisták igé -
nyeinek közvetítése. Másodévesként a nagy feladathoz illő lendülettel vettük át a
stafétabotot és vele a szakkollégium közéletének igazgatását is – mindebben a DB
alelnöke kétéves bizottsági tapasztalatának köszönhetően nagy segítségünkre volt. 

Ebben az évben az új viszonyok megszilárdítása miatt a vezetőség munkája hang -
súlyosabbá vált. A látszólag megváltozott hatáskör mellett a DB munkája idén át -
alakult, a korábbi, centralizáltabb működést csapatmunka váltotta fel. Az első félévet
a beköltözés utórezgései és a ránk váró teendők felmérése határozta meg, a második
félévre azonban minden bizottsági tag beletanult a feladatába és összeállt a csapat.
A szakkollégium számára fontos események közül a tanévben többet is a DB szer -
vezett meg: az Ignác lett a szakkollégiumok gyűlésének, az Interkollnak a házigazdája;



a rektor által kijelölt személlyel egyeztetve a házi konferencia szervezése is a Diák -
bizottság feladata lett, illetve a Loyola Roma Szakkollégium mentorprogramját is a
bizottság segítette. A korábbi tennivalók közül a teaházak lebonyolítása, az együttélést
megkönnyítő közösségi vállalások kiosztása és a szakkollégisták érdekeinek képvi -
selete idén is megtisztelő teherként nyugodott vállunkon.
Itt szeretném kifejezni köszönetemet a DB tagjainak, az Igazgatóság részéről Smuk
Péter rektornak és Dömötör Erzsébet tanulmányi asszisztensnek a közösen elvégzett,
gyümölcsöző és előremutató munkáért. Elődeim közül Pulinka Mihályt és Alakszai
Zoltánt emelném ki, mint olyan személyeket, akik nagyban hozzásegítettek a célok
kitűzéséhez és eléréséhez. Reményeim szerint az év folyamán sikerült a keretek ki -
alakítása és a nyomunkba lépő Diákbizottság számára egy stabil utat hagyunk hátra,
amelyen járva továbbvihetik a Kispestről örökölt hagyományokat és megkereshetik
saját, új elképzeléseiket.

SZÁSZ EMESE

DB- elnök

ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL16



Szakkollégiumok találkozója a Szent Ignácban

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium az előző évek gyakorlatához képest a 2011/12-es
tanévben aktívabb szerepet vállalt a Szakkollégiumi Mozgalom vitafórumán és dön -
téshozó szervén, az Interkollon.
A belvárosi szakkollégiumi hálózatba kerülve aktív szerepvállalásunk érdekében a
2012 januárjában megrendezett debreceni Interkollon a Diákbizottság elnöke a kol-
légium seniorával együtt elvállalta a következő Interkoll megszervezését. A keresztény
kollégiumok eddigi láthatatlansága miatt vállalásunk nagy támogatottságot kapott,
amelyet jól mutat, hogy a március 30-i rendkívüli Interkollon mintegy 25 szakkollé -
gium 60 képviselője látogatott el a SzIK-be.
Az eseményt Forrai Tamás, a jezsuita rend magyarországi tartományfőnöke nyitotta
meg, aki az ignáci szellemiség és tevékenység ismertetésével elhelyezte a sokak által
eddig homályos fogalommal bíró jezsuita tevékenységet. Ezen túlmenően beszélt a
felsőoktatási törvény módosításának szakkollégiumokra gyakorolt hatásairól is.
Ezt a gondolatmenetet tovább szőve Smuk Péter rektor röviden bemutatta a SzIK-et.
Majd több kollégista vezetésével sor került a kollégium épületének (könyvtár, folyó-
iratolvasó, udvar) bemutatására, melyet a jelenlévők szintén nagy érdeklődéssel fo -
gadtak. 

ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL 17
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A vitageneráló napirendi pontoknak köszönhetően egy aktív fórum részesei lehet -
tünk, melynek csak az éjfél vetett véget, természetesen a további teendők tisztázása
után.
A résztvevők a szervezés sikerességének megköszönésén és elismerésén túl kiemelték
Alakszai Zoltán – volt SzIK-es kollégista és jelenlegi JIDE-elnök – kiváló mode -
rálásának pozitív hatását az ülés menetére.
Úgy gondolom, hogy a beköltözés által új környezetbe és új kihívások elé állított
Szent Ignác ezen egyedülálló bemutatkozási lehetőség megragadásával kellően jól po -
zícionálta magát a szakkollégiumi mozgalomban.
Ezen aktivitási igényünk továbbfolytatása érdekében rektorunk elvállalta a szakkollé-
giumokról szóló kormányrendelet koncepciójának kidolgozását, melynek szintén a
SzIK adott helyszínt.

SZÁSZ EMESE

DB-elnök



A Keresztény Kollégiumokért Alapítvány (KKA)
tavaszi találkozója

Herbert Spencer a kiváló angol
szociológus „A szociológia elvei”
című munkájában leírja, hogy a
társadalom létrejöttéhez az egy-
szerű „egymásmelletiségen” túl
szükség van az együttműködés -
re is. Hasonló a helyzet a ke -
resztény szakkollégiumok „tár -
sa  dalma” esetén is, ahol együtt -
működés nélkül ezeknek az in -
tézményeknek az érdek érvénye-
sítő ereje a számarányukhoz mér-
ten mindenképpen kevés lenne.
Nagyon le egyszerűsítve azt is
mondhatjuk, hogy talán ez az
érdekérvényesítés az, ami létrehozta a KKA-t, s ami már lassan kétéves működése
során sokat tett azért, hogy a keresz tény/keresztyén szakkollégiumok és felsőoktatási
kollégiumok „társadalma” kiala kuljon. Az alapítvány félévenkénti összejöveteleinek a
célja tehát nem más, minthogy az ezeket az intézményeket képviselő vezetők és
diákok jobban megismerjék egymást, megosszák egymással a hasznos tudnivalókat,
továbbá hogy a (szak)kollégiumi kö zösségi élet alakításának „know-how”-ját egy -
mástól eltanulják, illetve hogy a (szak) kollégiumi kooperációt ösztönözzék.
A KKA tavaszi találkozóját a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium szervezte. Smuk
Péter és Bíró Szilveszter köszöntője után Kiss Ulrich SJ előadása következett, aki a
tudás szerkezetének átalakulásáról és az újfajta értelmiségi attitűdökről beszélt. Ezt
követően Kocsev Bence és Smuk Péter értékelték az előző szakkollégiumi akkredi -
tációs eljárást, melynek során az első körben az akkreditációból kimaradt szakkollé -
giumoknak is igyekeztek tanácsokat adni. Az ezt követő informális rész során a részt -
vevők egyeztettek az InterKoll-on, a szakkollégiumok egyeztető fórumán való egysé -
gesebb fellépés és érdekérvényesítés lehetőségeiről. 
Az találkozó ismét jó lehetőséget biztosított az alapítvány munkájában részt vevő
intézmények számára ahhoz, hogy egy együttműködésre nyitott légkörben vitathas -
sák meg azokat a kérdéseket, amik közös fellépést igényelnek. 

KOCSEV BENCE

szakkollégista

ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL 19



ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL20

Határtalanul
– a határon túli magyarok szimpóziuma

Két napon át foglalkozott a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium a határon túli ma -
gyarokkal 2011. október 14–15 között, XXII. szimpóziumán. A rendezvény apropó -
ját az egyszerűsített honosítási eljárás és hazánk új alaptörvénye adta. Előadóink nyolc
országból érkeztek – ahogyan Smuk Péter rektor fogalmazott: a szimpózium egy
olyan program volt, ahol nem a határon túli magyarokról beszéltünk, hanem meg -
hívtuk őket, hogy ők beszéljenek magukról.

A pénteki nap a határon túli magyar jezsuiták kerekasztalával kezdődött, ahol erdélyi,
felvidéki és kárpátaljai tapasztalatokról számoltak be határon túl szolgált (vagy jelen -
leg is szolgáló) jezsuiták: Pakot Géza, Puss Sándor és Bohán Béla. Bemutatkozott
továbbá a Gyökerek Tábor és Mozgalom, szakkollégiumunk Junior Prima-díjas csa -
pata, amelyen minden évben határon túli gyermekeket látunk vendégül. Valamint itt
kapott helyet a szimpóziumaink sorában újdonságnak számító gasztronómiai est,
három régió három különböző fogásával, és a Hencida Egyesület mindenkit meg -
mozgató mesés-zenés előadása és táncháza is.
A szombati napot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a rendezvény fővédnöké -
nek levele nyitotta meg, majd Kukorelli István alkotmányjogász az alkotmányos fe -
lelősségről, míg Kántor Zoltán szociológus a határon túli magyar közösségekről
tartott előadást. A délutáni első, hat ország magyarságának politikusaival felálló ke -
rekasztalon az asszimiláció és a kettős állampolgárság témaköre váltott ki heves vi -
tákat. Második kerekasztalunk köré pedig újságírókat hívtunk meg, akik a határon túli
magyar sajtó felelősségéről beszéltek. A programot záró műhelybeszélgetéseken a
hallgatóság választhatott: Wetzel Tamás miniszteri biztos egyszerűsített honosított
eljárásról szóló előadása, Eplényi Kata európai parlamenti tanácsadó a kisebbségek
EU-s képviseletével foglalkozó gondolatébresztő beszélgetése és a Gubík László, a
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felvidéki Via Nova Ifjúsági Csoport alelnöke vezette magyar ifjúsági szervezetekről
szóló beszélgetése volt a kínálat.
Az egész szakkollégium közössége nevében mondhatom, hogy örömmel tekintünk
vissza a szimpóziumra. Reméljük, hogy a rendezvény gondolatai jó táptalajra találtak
a szakkollégisták és vendégeink személyében, s nem múlnak el nyomtalanul a hallga -
tóság szívéből.

BÁRDOS DÁVID

szervező szakkollégista



Vállalatok társadalmi felelősségvállalása 
– mítosz vagy valóság?

2012. március 29-én tartotta a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium XXIII. szimpóziu -
mát, amelyet a társadalmi felelősségvállalás témakörében rendezett meg. A szimpó -
zium kiemelt célja volt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elemzése, mind
elméleti, mind gyakorlati szinten. A szimpóziumot Smuk Péter, a Szakkollégium
rektora nyitotta meg, aki elmondta, hogy a Szakkollégiumra és szakkollégistáira jel -
lemző a magasabb tudományos szintre való törekvés, valamint a felelősségvállalás a
tágabb közösségért, ehhez kapcsolódik a Szakkollégium XXIII. szimpóziuma, amely
a társadalmi elkötelezettséget vizsgálja.

Az első, felvezető előadást Héjj Tibor, a Proactive Management Consulting Kft. ügy -
vezetője tartotta. Előadásában arról beszélt, hogy a főnök-beosztott viszonyban ko -
molyan kell venni a társadalmi felelősséget, illetve a másik emberért érzett felelősség
elvét. Meggyőződése szerint a keresztény szellemiségű vállalkozók tekintettel vannak
mások érdekeire is, és talán még önként is megosztanak pénzt, időt, befolyást, azaz
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nem csak szereznek, hanem adnak is. A társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy
mindenki felelősséget vállal mindenkiért, amelynek keresztény felfogása alapján az
egyén azt is vállalja a másik irányába, ami nem kötelező.
A kerekasztal-beszélgetés során a CSR makrogazdasági feltételeit vizsgálták az elő -
adók: Héjj Tibor, Tóth András, (a szakkollégium alumnusa, a Gazdasági Verseny -
hivatal elnökhelyettese) és Bozsó Zoltán pénzügyi tanácsadó. A beszélgetést Kiss Ul -
rich SJ, a szakkollégium korábbi rektora moderálta. Tóth András kiemelte, a katolikus
egyház tanítása szerint a vállalkozó tőkéje az emberiség közös vagyonának része, így ő
a társadalomtól csak felhatalmazást kapott arra, hogy ezt a vagyont felhasználja. Még
a magyar alaptörvény is leszögezi, hogy a tulajdon társadalmi felelősséggel jár. Héjj
Tibor a kerekasztal-beszélgetés során a vállalkozás keretében megvalósított, a szere -
tettől indított adakozás fontosságát hangsúlyozta, míg Kiss Ulrich felvetette az egy -
házi bankok létének szükségességét.
Bándi Gyula, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának egye-
temi tanára előadásában rámutatott: az államnak társadalmi rendeltetése van, így hosszú
távon az az állam marad meg, amely előmozdítja a közjót, illetve a természeti és a tár -
sadalmi környezettel törődik. Meglátása szerint a vállalatok társadalmi felelős ségválla -
lásának lényege, hogy a vállalkozók számára nincs konkrét, mindenki által kötelezően
betartandó követelményi rendszer, és megvan a döntési szabadságuk, azonban az magától
értetődik, hogy bizonyos elveket, például az emberi jogok tisz teletét be kell tartaniuk.
A CSR egyik konkrét megélési formája a szakkollégium munkájának rendszeres tá -
mogatása. Így a szakkollégium jelentős szponzorának, Szilvássy Csillának kitüntetése
az esemény szerves részeként zárta le a délelőttöt.
Lányi András az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a fenntartható fej -
lődés definíciójának értelmezésével kezdte előadását, elemzéséből kiderült, hogy csak
azt tekinthetjük fejlődésnek, amely nem csak az adott pillanatnak szól, hanem ren -
delkezésre állnak a hosszabb távú fenntartás elemi. Amikor a rendszer feléli erőfor -
rásait fejlődése közben, az már válságtünetnek számít. Majd arról beszélt, hogy vé -
leménye szerint mára gyakorlatilag megszűnt a klasszikus értelemben vett magántu -
lajdon, ahol egy vállalkozás működése, termékei, szolgáltatásai helyben is számon
kérhetők voltak. Helyette kialakult a hálózati tulajdon, amelynek során a vállalkozások
behálózzák a világot, egyik a másikban különböző arányú tulajdonrészt szerzett, s ezek a
viszonyok mára már átláthatatlanná váltak. Ennek a láncnak a végén az a kis nyugdíjas áll,
aki befektetett egy vállalat részvényébe, és ha a cég tönkrement, annak igazgatói világszerte
milliós végkielégítéssel távoznak a cégtől, míg a kisnyugdíjas sokszor nem jut pénzéhez,
ezért nehezen értelmezhető a felelősség elve a mai vi lágban a cégekre. Annak a meg -
győződésének adott hangot, hogy minden cseleke detnek van társadalmi következménye,
és választani kell a felelősség vállalása vagy elhárítása között.
A délutáni programot a Rajk László Szakkollégiummal közösen egy interaktív műhely
keretében szervezték meg a szakkollégisták.
A CSR vállalati szemléletű megfogalmazását adta, azt esettanulmányokkal is bemu tatva
Juhász László, a Boston Consulting Group igazgatója. A CSR az ideológia és a PR-



manőverezés köztes terében című előadásában elmondta, hogy a vállalati fele lősség -
vállalás tevékenysége abba az irányba mozdul el, hogy meghatározó része legyen a
vállalatok üzleti modelljének. Egyes vállalatok a CSR-t mint kötelezettséget fogják fel,
míg mások lehetőségként élnek vele. A különböző típusú versenyelőnyöket a Danone
Foods, a Toyota, az Organica, valamint az ELMŰ ÉMÁSZ példáján mu tatta be. 
Rakonczay Éva, a KETEG munkatársa a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaság ban
képzésre hívta fel a hallgatók figyelmét. A szakirányú továbbképzést a Sapientia Szerzetesi
és Hittudományi Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem közösen in dította el 2010-
ben, amely egyedülálló kezdeményezés Magyarországon. Az ember köz pontú és fenntart -
ható gazdaság és gazdálkodás elméleti, gyakorlati alapjait fek teti le, három, integrált blokk -
ban, melyek gazdasági, társadalomtudományi és filozó fiai-teológiai tantárgyakból állnak.
A rendezvény zárásaként a vállalati mikroökonómiai szintről a nemzetgazdasági,
mak roökonómiai szintre léptünk. Az esti kerekasztal beszélgetés előadói voltak: Bod
Péter Ákos (egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke) és Kovács Ár -
pád (a Költségvetési Tanács Elnöke). A beszélgetést Báger Gusztáv, a PPKE egye-
temi tanára, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Tanulmányi Tanácsának tagja
moderálta. A beszélgetés a fenntartható költségvetési pozíció, valamint a gazdasági
növekedés gyorsításának kérdését járta körül.

DÖMÖTÖR ERZSÉBET ÉS KOCSEV BENCE
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Mesterképzéses szakkollégistáink
házi konferenciája

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium kiemelt figyelmet szentel a tehetséges szakkol -
lé gisták szakmai előmenetelének támogatására. Ennek érdekében a mesterképzés
keretében tutorális képzést szervezünk számukra. A tutorális képzés keretében a
szakkollégista és a tutor intenzív együttműködése valósul meg, amelynek révén a hall -
gató saját szakterületén, kutatási témájában alaposabban el tud mélyülni. A tutor
szakmai tanácsokkal, kutatási javaslatokkal, témavezetéssel járul hozzá a hallgató
képzéséhez. A tanév végén a hallgatók munkájuk eredményét egy tudományos igényű
dolgozatban foglalták össze.
A szakkollégium a tavaszi félév végén, május 3-án konferenciát szervezett a szak-
kollégisták kutatási eredményének bemutatására. A dolgozatokat pedig tanulmány -
kötetben jelentetjük meg.

A Házi konferencián elhangzott előadások

Kiss Eszter, elsőéves településmérnök mesterszakos hallgató Siklós példáján mutatta be,
milyen fontos szerepet játszhatnak a földrajzi, történelmi, gazdasági tényezők egy tör-
ténelmi város kialakulásában, településszerkezetének fejlődésében. Siklós egy alig tízezer
fős kisváros Baranya megyében, a középkortól kezdve fontos vásáros helynek számított,
jelképe a város fölé magasodó vár. Településszerkezetében megfigyelhető a természeti
környezet által meghatározott és a domborzati adottságokhoz alkal mazkodóan kialakult
szabálytalan utcahálózat, illetve a XX. században épített, az elő zőtől élesen elkülöníthető,
szabályos utcarendszer egyaránt. Városaink tervezése so rán fontos megismerni a tör -
ténelem során kialakult településszerkezetet, hogy a meglévő értékek megőrzésével,
azokra építve kezdhessünk neki új települési értékek létrehozásához.
Kocsev Bence a „Pillanatképek a holland társadalom és politika világából” című előadása
során két irányba indult el. Egyfelől dekonstruálta a Hollandiáról az utóbbi évti -
zedekben kialakult divatos elméleteket, másfelől pedig néhány gondolatkísérlet for -
májában felvázolta a lehetséges értelmezési kereteket. Ez utóbbi során szólt a mai
holland politika és a jóléti állam viszonyáról, s arról, hogy a bevándorló kérdés –
annak ellenére, hogy ezt sokan önálló problémának látják – csupán más megoldásra
váró kérdések fényében értelmezhető. Az előadó ezután szólt az oszloposodás és az
apartheid problematikájáról. Lévén, hogy mindkettő egyfajta konszociációs politikai
modell, a nagy különbségek mellett sok és komoly hasonlóságot lehet köztük
felfedezni. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a Hollandiában lebomló oszlo -
posodott társadalmi berendezkedést valamilyen enyhébb és láthatatlanabb formában,
de az apartheid váltotta fel.
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Kocsis Eszter, ötödéves gyógyszerész hallgató, munkájában a célzott daganatterápia
egyik lehetőségét, az angiogenesis gátlást mutatta be. Előadásának a vesesejtes carci -
nomában alkalmazott, jelenleg Magyarországon is forgalomban lévő antiangiogenis
készítmények összehasonlítása és ismertetése volt a célja. 
Lengyel Lea Szegregációs minták három kőbányai telepen című előadásában a 2011 és
2012 tavaszán a Kis- és Nagy-Pongrácon és a MÁV-telepen végzett kutatásának
eredményeit mutatta be. Hipotézisei a telepeken tapasztalható lakóhelyi szegregációra
és mobilitásra, valamint a szomszédsági kapcsolatok általános és szegregációhoz köthető
funkcióira vonatkoztak. Felméréséből kiderül, hogy bár mindhárom vizsgált lakókör -
nyezet szegregátum és a helyi lakosok több intézményi és infrastrukturális hiányosságot
megemlítettek, mégis minden felállított kategóriától és demográfiai tényezőtől függetlenül
elutasítják a szegregátum megnevezést. A három fő kérdés egymáshoz való viszonyát is
vizsgálta az előadó, amelynek során arra az eredményre jutott, hogy a jó szomszédsági
kapcsolat, amelyben a fent bemutatott identitásalakító szerep érvényesül, csökkenti a
megélt szegregációtudatot és a lakóhelyi mobilitásra vonatkozó vágyat.
Melles Kristóf a BME közlekedésmérnöki mesterszakos hallgatója előadásában be -
mutatta a vasúti közlekedés alap-
vető különbözőségeit a közúti -
val szemben. Majd erre az
ismeretanyagra alapozva vil -
lantott fel érdekességeket a ma -
gyaro rszági vasút biztosítás múlt-
jából és jelenéből. Végül a köz -
ponti forgalomirányítás tapasz -
ta latait és gyors gazdasági meg -
térülését hangsúlyozta ki a vasút
világá ban. 
Mirczik Bálint szakkollégista elő-
adásának címe Nostra Domina
Paupertas volt, témája a sze -
gény ség fogalmának változása a
késő-középkori Angliában, a Piers
the Plough man című költemény
nyomán. Bálint előadásában a
tár sadalmi szegénység általános
megközelítési problémáinak fel -
vetése után a késő-középkori
Európa, különösen a 14. századi
Anglia gazdasági-társadalmi hát  -
terébe illesztve tárta fel a sze -
gény ség fogalmi változásainak
okait és irányát. Különös tekin -
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tettel annak vallásos funkció jára, azt vizsgálta, hogyan válto zott a többségi társadalom
atti tűdje – amely elsősorban felelős az önmagukat szegénynek tartó kisebbség iden -
titásáért – a szegénység jelenségével szemben. Ennek a hosszantartó és nehezen
meghatározható folyamatnak egy je lentős, a 14. század második felében körvona -
lazódó mozzanatát próbálta megvilágíta ni jogi dokumentumok, valamint irodalmi
források, mindenekelőtt William Langland Piers the Ploughman című allegorikus köl -
teménye segítségével.
Pulinka Mihály, az ELTE ötödéves joghallgatója a kézbesítési vélelem kapcsán fel -
merülő jogalkalmazási problémákról beszélt. A polgári eljárásjogot számos helyen a
bírói kreativitás menti meg, a szabályozás ugyanis összetett, de nem koherens. Kü -
lönösen jelentősek a kézbesítés problémái a 2010 óta közjegyzői hatáskörbe került
fizetési meghagyásos eljárásban, ahol a bírói döntések alapján kiemelt garanciális
védelem fűződik a meghagyás, mint kezdőirat jogszabályoknak megfelelő átvételéhez.
Amíg jogszabályváltozás nem lesz, addig a bírói, illetve közjegyzői jogalkalmazás kell,
hogy orvosolja a hibákat.
Suba Dorottya szakkollégista, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója elő -
adásában a szekvenciáról beszélt, amely a misében szereplő, az alleluját követő, evan -
géliumot megelőző és arra felkészítő liturgikus ének, amelynek értékes, teológiai tar -
talmat közvetítő szövege magyarázza, értelmezi az adott ünnepet. Ez a műfaj a kö -
zépkorban virágzott, majd a 16. századtól használata háttérbe szorult. A népéne -
kekben és a népzenei hagyományban azonban továbbélt néhány népszerű tétel akár
dallamát, akár szövegét tekintve. A népzenében egyes dallamvariánsai más funkció -
ban is megjelentek, például névnapi köszöntőként.
Szücs Lajos előadása munkajogi témájú volt, egy magánjogból származó munkajogi
alapelv, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének érvényesülését vizsgálta a Kúria gya -
korlatában. Az előadás mellőzte a Studiában megjelent tanulmány eszmetörténeti be -
vezetőjét, azonban tartalmazta a jelenkori jogelméletben megjelenő álláspontok gyűj -
teményét. Az előadó az elmélet eredményeinek tükrében megállapította, hogy a
generálklauzulát a gyakorlat nem töltötte meg tartalommal és ritkán alkalmazza. En -
nek oka az, hogy a munkajogi szabályozás erősen tételes jellegű - az alapelveknek ily
módon kevés tér marad –, valamint az, hogy a munkajogban egy másik elv, az együtt -
működési kötelezettség vette át a jóhiszeműség és a tisztesség elvének helyét.
Várkonyi Borbála (PPKE-BTK, Esztétika szakos szakkollégista) Istenlátás és szerelem
összefüggése az Isteni színjáték utolsó énekébe című előadásában Dante Isteni szín -
játékának utolsó mozzanatán keresztül vizsgálta az Isten és ember iránti szere -
tet/szerelem összefüggését. A Dantét kísérő Beatrice szerepére kereste a választ, aki
Vergilius után kíséri a szerelmes férfit a Paradicsomon keresztül, ám az Istenlátás előtt
elválik tőle. A Dantét vonzó szerelem, amely Beatricére mutat, miként teljesedhet be?
Mi az útja az embert átható erósznak, hogy agapévá alakuljon? A dolgozatot
bemutató szerző e kérdéseket járta körbe, bevezetve a hallgatóságot a Komédia rejtett
ösvényeire.
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Velkey Kristóf az ELTE, Matematika, valamint Játék- és szabadidő szervező tanári
mesterszakos hallgatója a tábortüzekről tartott egy rövid, lelkesítő módszertani be -
mutatást, a tábortűzvezetés főbb szempontjait téve középpontba. Az előadás az úttö -
rő és cserkészhagyományból egyaránt építkezett, bemutatva a közös pontokat és az
eltéréseket.

Összeállította: DÖMÖTÖR ERZSÉBET

szakkollégiumi titkár
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Historia Domus
– avagy ez történt a kollégiumban

a 2011–2012-es tanévben

Szakmai élet

2011. október 14–15., péntek-szombat: Ezen a két napon került megrendezésre
kollégiumunk XXII. szimpóziuma Határtalanul címmel.

2011. november 28., hétfő: Kollégiumunk rektora, jelenlegi és volt diákbizottsági
elnöke fogadta a Bibó István Szakkollégium igazgatóját, választmányi elnökét, illetve
a szakmai és pénzügyi vezetőjét. A látogatás egy nagyobb kapcsolatfelvétel keretében
történt, amelynek célja a szorosabb együttműködés kialakítása. 

2012. március 29., csütörtök: Ma került megrendezésre kollégiumunk XXIII.
szimpóziuma, a társadalmi felelősségvállalás témakörében. Az előadók és szereplők
között volt dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, dr. Tóth András, a
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, valamint Prof. Bod Péter Ákos, egyetemi
tanár.

2012. március 30., péntek: A Párbeszéd Terme adott otthont az Interkoll (a Szak -
kollégiumi Mozgalom vitafóruma és döntéshozó szerve) soron következő találkozó -
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jának. Köszönet a szervezőknek és segítőiknek, hogy ilyen kiemelkedő eseménynek
adhattunk méltó otthont!

2012. április 4., szerda: A mesterképzéses hallgatók tutori dolgozatának leadási
határideje.

2012. május 3., csütörtök: A Párbeszéd Termében tartottuk a tutorális konferenciát,
melyen tizenegy szakkollégista számolt be a vendégeknek egész éven át folytatott
tudományos kutatása eredményeiről.

2012. május 14., hétfő: Az esti fórumon bemutatkozott a Szakkollégium leendő
rektora, Feledy Botond.

Közösségi élet

2011. augusztus 30., kedd: A szobabeosztás közzétételének napja.

2011. szeptember 29., csütörtök: Koronkai Zoltán atya esti „városjáró kirándulást”
szervezett a kollégistáknak, közösségalakító céllal. Köszönet érte!

2011. október 3., hétfő: Este a Párbeszéd Termében került sor a tanév első fórumára,



ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL32

melyen főleg a beköltözésből adódó változásokat beszélték át a kollégisták, a kollé -
giumi lelkészek és a rektor úr jelenlétében.

2011. október 5., szerda: Kihirdetésre került az angyal-védenc program, azaz min -
den „gólya” megtudta, mely felsőbb éves segíti az elkövetkezendő egy évben.

2011. október 10., hétfő: Este megbeszélést tartottunk a Párbeszéd Termében,
melyen a szimpóziumhoz kapcsolódó feladatokat osztottuk el egymás között.

2011. október 13., csütörtök: Filmklubunkon Sándor Pál Szerencsés Dániel című
filmjét néztük meg.

2011. október 26., szerda: Este a már végzett, s jelenlegi kollégisták megbeszélést
tartottak, ezzel elkezdődött a 2012-es Gyökerek tábor előkészítése.

2011. november 10., csütörtök: Ma közösségi esténk volt. Ennek keretében Kruppa
Levente görög katolikus lelkész mutatott be szentmisét, majd a teaház keretében a
párválasztásról és párkapcsolatról tartott előadást.



ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL 33

2011. november 22., kedd: A ReNaissance Tanulmányi Ház bemutatkozó estet tar-
tott, melyre meghívta a szakkollégistákat. A közösségkovácsoló program szentmisé -
vel kezdődött, majd bemutatták a Tanulmányi Házat, valamint a bentlakókat is. Az
este kötetlen beszélgetéssel és agapéval zárult.  

2011. december 2., péntek: Ma tartottuk a Mikulás bulit. Köszönet a jó hangulatú
estéért a Mikulásnak, a krampuszoknak, a főszervezőnek, s mindenkinek, aki bármi -
lyen munkával hozzájárult kikapcsolódásunkhoz! 

2011. december 3., szombat: A Párbeszéd Házának egyik termében tartottuk a már
hagyományossá vált Mikulásváró Játszóházat, idén 34 környékbeli kisgyermek rész -
vételével.
Köszönet mindenkinek a szervezésben való segítségnyújtásáért!

2012. február 1., szerda: A mai nappal hivatalosan megszűnt Ambrus Zoli és Habib
Dani belsős szakkollégiumi státusa, valamint beköltözött Csepely Eszter, Uzsák
Zsuzsi és Pálvölgyi Zsiga.

2012. február 6., hétfő: Szilágyi Sándor lemondott diákbizottsági posztjáról, így
helyének betöltésére választást írtak ki.



2012. február 14., kedd: A diákbizottsági posztra való jelentkezés határideje ma járt
le: Csicsák Pali és Tóth Tomi „küzdenek meg” a tisztségért. 

2012. február 17., péntek: Ma került megrendezésre kollégiumunk farsangi mu -
latsága, filmhősök témában. Köszönet a szervezésért Ürmös Daninak és Ratkóczy
Petinek, s mindenkinek, aki dekorálással, ételkészítéssel, vagy egyéb módon hozzá -
járult az est sikeréhez!

2012. február 27., hétfő: Ma választottunk új diákbizottsági tagot. Gratulálunk
Csicsák Palinak, s munkájához sok erőt kívánunk! 

2012. március 24., szombat: Lelkes és kreatív kollégisták ma kidekorálták a kollé -
gium falait, így már nem csak a beköltözés ténye igaz, hanem az is, hogy otthon
vagyunk.

2012. április 21–22., szombat–vasárnap: Most volt a felvételi hétvége. Az Igaz -
gatóság és a diákokból álló Felvételi Bizottság huszonöt felvételizőt hallgatott meg. 
Köszönet a felvételi főszervezőjének, Melhardt Áginak, s minden kollégistának, aki
munkájával hozzájárult, hogy ez a hétvége zökkenőmentesen, a felvételizők és fel -
vételiztetők maximális kényelmét és koncentrációját biztosítva valósulhatott meg! 
Gratulálunk annak a tizennégy fiatalnak, aki felvételt nyert kollégiumunkba! Az itt
eltöltött évekre sok örömöt, valamint szellemi és lelki fejlődést kívánunk!
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2012. május 10., csütörtök: DB-választások.
Gratulálunk a leendő DB-elnöknek, Csicsák
Palinak, és a tagoknak Pogrányi Annának, Rő -
mer Glóriának, Tóth Tominak és Bokros Fe -
rinek!

Lelkiség

2011. szeptember 7., szerda: A Veni Sancte
napja. 
A vendégeket, a munkatársakat és a diákokat
Forrai Tamás provinciális, Smuk Péter rektor
és Kiss Ulrich prorektor köszöntötte. A be -
szédek után Kolodzey Zoltán zongorán ját -
szott. Ezt követően Erdő Péter megszentelte a
kollégium új épületét, majd szentmisét muta -
tott be. Az évnyitót egy kulturális blokk zárta,
melynek részeként fellépett Beliczai Balázs, az
Illangó együttes és az Acapellers. 

2011. szeptember 15., csütörtök: Ma volt az
első csütörtök reggeli szentmise a kollégium
kápolnájában. 

2011. szeptember 18., vasárnap: Ma volt az első jezsuita nyolcas szentmise a Mária
utcai templomban, melyen kollégiumunk kórusa látott el zenei szolgálatot.
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2011. szeptember 23–25., péntek–vasárnap: A dobogókői jezsuita lelkigyakorlatos
házban került sor az őszi félév lelkigyakorlatára, „Dicsőítelek Téged, mert olyan csodá -
latosan alkottál.” mottóval.

2011. november 27., vasárnap: Ma van advent első vasárnapja. Kollégiumi lelké -
szünk vezetésével és a zenekar részvételével közösen gyújtottuk meg este az első
 gyertyát kollégiumunk adventi koszorúján.

2011. december 4., vasárnap: Este a kápolnában meggyújtottuk a második gyertyát
is az adventi koszorún.

2011. december 8., csütörtök: Ma volt a rekollekció, melyet kollégiumunk két
lelkésze vezetett, az ajándékozás témája köré szervezve az elmélkedéseket.

2012. január 11., szerda: Koronkai Zoltán, kollégiumi lelkész ma végigjárta a szo -
bákat és megszentelte a lakó- és közösségi tereinket.

2012. február 19., vasárnap: Kollégiumi lelkészünk, Varga Laci atya ma a déli
szentmise keretében letette szerzetesi fogadalmát. Isten áldásában gazdag szerzetesi
életet kívánunk Neki! 

2012. február 22., hamvazószerda: Este szentmise volt a kollégiumban, melyet
Forrai Tamás provinciálissal Kiss Ulrich, Koronkai Zoltán és Varga László jezsuiták
mutattak be. Ezután megáldották kollégiumunk kápolnáját, melyben a mai naptól van
Oltáriszentség. 

2012. február 24–26., péntek–vasárnap: Ezen a hétvégén volt kollégiumunk egyik
lelkigyakorlata Dobogókőn, melynek témája Találkozás Jézussal. A lelkigyakorlatot
Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes, valamint Mézinger Gabriella és Tyukodi Bea
testvérek vezették, akik a Jézus Szíve Társasága tagjai. 

2012. március 2–4., péntek–vasárnap: Ezen a hétvégén Lukács László piarista
szerzetes tartott lelkigyakorlatot az érdeklődő kollégistáknak Gödön, hivatás t mában. 

Nyári tábor, kollégiumi hétvége

2011. augusztus 25–28., csütörtök–vasárnap: Az idei nyári tábor Balatonfüreden
került megrendezésre. 
A pénteki fórum főleg az elsősöket hivatott tájékoztatni a szabályzatokról, illetve az új
épület állapotáról, s annak használatáról. Este kollégiumunk lelkésze, Koronkai Zol -
tán tartott előadást a jezsuita rendről. A szombati napot Tihanyban töltöttük egy
kellemes túrával és az apátság megtekintésével. Ezen kívül volt még rengetet móka és

ÚJ UTAKON – ÚJ LENDÜLETTEL36



kacagás, fürdőzés, és persze ismerkedés, hiszen itt találkozott először a kollégium
minden régi és új tagja. 
A szervezésért köszönet Zoboki Esztinek és Pósa Petinek! 

2011. november 11–13., péntek–vasárnap: Most volt a kollégiumi hétvége Szent -
endrén.
A tartalmas programokért köszönet a szervezőknek! 

2012. április 13–15., péntek–vasárnap: Ezen a hétvégén került megrendezésre a ta -
vaszi félév kollégiumi hétvégéje Székesfehérváron. A kollégisták bejárták a várost a
főépítész vezetésével, városismereti vetélkedőn vettek részt, valamint több órás fóru-
mot tartottak a rektor úr kezdeményezésére a tanulmányi rendszer megvitatására.
Köszönet a szervezőknek a hétvégéért!

Teaházak

2011. október 27., csütörtök: Ma volt a félév első teaháza. Varga Benedek meg -
hívására Koszmovszky Edinát láttuk vendégül, aki mesélt nekünk az 1956-os ese -
ményekről, s élete alakulásáról.

2011. november 24., csütörtök: Teaházunk vendége volt Bagdy Emőke, aki a hi-
vatásszemélyiségről és a kiégésről tartott előadást a kollégistáknak.
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2012. március 1., csütörtök: Este tartottuk a Gyökerek teaházat a Párbeszéd Ter -
mében. Az est célja, hogy az elsős kollégisták is megismerjék kollégiumunk régi ha -
gyományát, melynek keretében egy hétig határon túli magyar gyermekeket tábo -
roztatunk a kollégium épületében, s gazdag programokkal segítjük őket nemzeti
identitásuk megőrzésében. 

2012. március 8., csütörtök: A félév első lelkiségi teaházának vendége Takáts István
atya, a veszprémi Padányi Katolikus Iskola lelki igazgatója volt. A nagyböjthöz iga -
zodva az élet – örök élet téma állt a középpontban. 

2012. március 22., csütörtök: A félév második lelkiségi teaházának vendége Szőke
Péter volt, aki a hajléktalanok között végzett szolgálatáról mesélt az érdeklődőknek.  

2012. április 23., hétfő: Kurucz Ádám meghívására Krénusz József  volt teaházunk
vendége, aki negyven éven keresztül volt a Metropolitan Operaház munkatársa. Az
este folyamán sok érdekes történettel gazdagodhattunk munkájával, életével kapcso -
latban. 
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Egyéb

2011. augusztus 24., szerda: A nyári pótfelvételi napja. 

2011. augusztus 29., hétfő: Az Ösztöndíjbizottság ülését követően ma került
nyilvánosságra a tanulmányi ösztöndíjakról hozott döntés. 

2011. szeptember 1–2., csütörtök–péntek: A kollégiumba való beköltözés hivatalos
időpontja. A Horánszky utca 18. szám alá költözött Szent Ignác Jezsuita Szakkol -
légium szobái óráról órára telnek meg élettel, a folyosókat elárasztják a dobozok és
zsákok. 
A kispesti épülettől való nem hivatalos búcsú napjai is ezek, hiszen a kispesti kollé -
gium utolsó ignácos lakói is elhagyták a XIX. kerületet. 

2011. szeptember 16., péntek: Ma volt a Loyola Café megnyitója, melyre kol -
légiumunk tagjai zenés műsorral készültek. 

2011. szeptember 23., péntek: Kiírásra került kollégiumunk szociális ösztöndíj pá -
lyázata. 

2011. október 25., kedd: Kihirdetésre kerültek a 2011/2012-es tanévre megítélt
szociális ösztöndíjak.



2011. november 3., csütörtök: Ma került sor kollégiumunk 9. díszvacsorájára.
A szervezésért köszönet Melhardt Áginak, valamint minden kollégistának és mun -
katársnak, aki kivette részét az est gördülékeny lebonyolításában. 
Külön köszönet vendégeinknek, akik jelenlétükkel megtisztelték kollégiumunk kö-
zös ségét!

2012. január 26., csütörtök: Szakkollégiumi titkárunk ma kiküldte a féléves beszá -
molókat, melyeket a kollégistáknak február 5-ig kell kitölteniük.

2012. február 5., vasárnap: A féléves beszámolók leadásának határideje. 

2012. február 15., szerda: A mai napon kerültek kihirdetésre a tanulmányi ösz -
töndíjak. Az ösztöndíjat elnyert kollégistáknak gratulálunk kiemelkedő féléves tel -
jesítményükhöz, támogatóinknak köszönjük, hogy lehetővé teszik az ösztöndíjrend -
szer életben tartását. 

2012. március 9–13., péntek–kedd: Minden kollégista megkapta személyes féléves
értékelését, melyet beszámolóink alapján az Igazgatóság tagjai írtak rólunk.
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Tanulmányainkról

A Szent Ignác Szakkollégium azzal a céllal jött létre
1990-ben, hogy keresztény értelmiségieket neveljen az
igazságosság szolgálatára, szolidáris társadalom építésé -
re, az értelmi képzés, a szaktudás erősítése, a pszicholó -
giai érettség, a morális és közösségi életvitel, a társadalmi
érzékenység és a lelkiség elmélyítése révén”, mint ahogy
ezt a szakkollégium szabályzatának preambuluma meg -
fo galmazza. Az értelmi képzés és a szaktudás erősítésé -
nek módjai a szakkollégisták egyetemi képzése, másrészt
a szakkollégiumi kurzusok, az egyéni, tutorális képzési
rendszer és a szimpóziumok.

Szakkollégiumunkat gyakran illetik azzal a jelzővel, hogy
társadalomtudományi fő profilja mellett, interdiszciplináris (vagy multidiszciplináris).
Igaz ez a szakkollégiumunk képzési rendszerére, a sokféle kurzusra, az eltérő tudo -
mányterületekkel foglalkozó szimpóziumokra, másrészt igaz abból a szempontból is,
hogy szakkollégistáink számos egyetem, különböző karán tanulnak. Így számukra
már a kollégium falain belül lehetővé válik, hogy más tudományágakra is rálátást
nyerjenek társaik révén. 
A szakkollégisták egyetemi tanulmányaik szerinti  tudományágak közötti megoszlását
az alábbiakban adjuk közre, 70 kollégistánk közül négyen tanulnak egyszerre 2 egye -
temen, különböző szakokon, eltérő tudományterületeken.

Tudományágak szerinti megoszlás

Társadalomtudományok 25 fő
Bölcsészettudományok 15 fő
Műszaki tudományok 13 fő
Orvostudományok 11 fő
Természettudományok 6 fő
Agrártudományok 2 fő
Művészetek 1 fő
Hittudományok 1 fő

A szakkollégium tanulmányi eredményeinek egyik fontos mutatója, hogy a tagok mi -
ként teljesítettek az egyetemükön. Ennek fontos mérőszáma a tanulmányi átlag,
megjegyezve, hogy a kötelező egyetemi tanulmányok mellett néhányan vállaltak egye -
temi pluszmunkát (TDK-verseny, demonstrátori tevékenység) is.
A tanulmányi eredmény kismértékű romlását lehet regisztrálni a 2011-12-es tanév I.
félévében, amikor is 4,05 lett az összesített tanulmányi átlag, míg az előző tanév azo -
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nos időszakában 4,17-es átlagot értek el a szakkollégisták.  Az összesített átlag rom -
lásában szerepet játszik az is, hogy a szakkollégisták között megnőtt a műszaki, ter -
mészettudományi és orvostudományi képzésen résztvevők száma, és ezeken a terü -
leteken a  3.0 feletti átlag már elfogadható eredménynek számít. 
A legfontosabb tanulmányi mutatók összesített átlagát mutatja a következő táblázat:

2011/12 őszi félév

Tanulmányi átlagok átlaga 4,05
Felvett kreditek átlaga 30,2
Teljesített kreditek átlaga 28,1
Kredit index (nem tudta mindenki megadni) 4,02

A kimagasló, átlag fölötti tanulmányi eredményekre ösztöndíj-rendszert dolgoztunk
ki. A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium a Jézus Társasága Alapítvány segítségével
tanulmányi ösztöndíjban részesíti a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és magas
szintű társadalmi elkötelezettséget felmutató fiatalok tanulmányait, valamint szociális
ösztöndíjban részesíti a tehetséges, de hátrányos anyagi helyzetben levőket, annak
érdekében, hogy anyagi helyzetük ne legyen akadálya felsőfokú tanulmányaik folyta -
tásának. 
Tanulmányi ösztöndíjban 11 fő részesült a 2011–12-es tanév első féléve folyamán,
ennek összege 700 000,– Ft volt. 4.0-ás átlag fölött teljesítettek és tanulmányi ösztön -
díjban részesültek a következők: Borsos Tünde, Dudás Mária, Kiss Eszter, Lengyel
Lea, Melhardt Ágnes, Mohay Borbála, Pulinka Mihály, Suba Dorottya, Kocsis Eszter,
Veszely Zsófia, Viola Beáta. 
A 2011–12-es tanév második féléve során 24 fő kapott tanulmányi ösztöndíjat,
940 000,– Ft összegben. 4.0-ás átlag fölött teljesítettek és tanulmányi ösztöndíjban
részesültek a következők: Borsos Tünde, Dudás Mária, Eördög Ádám, Habib Dániel,
Huszthy Zita, Kocsev Bence, Kolodzey Zoltán,  Kurucz Ádám, Lengyel Lea, Mel -
hardt Ágnes, Mohay Borbála, Pogrányi Anna, Rieder Eszter, Rőmer Glória, Szász
Emese, Szegedi Domonkos, Tamás Luca, Tóth Eszter, Tóth Tamás, Turóczi Márton,
Varga Benedek, Várkonyi Borbála, Velkey Kristóf, Viola Beáta. 
Szociális ösztöndíjban a jelen tanulmányi év során 27 fő részesült, amelynek teljes
összege 1 500 000,– Ft volt. 

A szakkollégium fontosnak tarja az idegen nyelvek magas szintű ismeretét, ezért tá -
mogatja a szakkollégisták nyelvtanulását, anyagi támogatást nyújt a nyelvvizsga sike -
res teljesítéséhez is. Ebben a tanévben szeptembertől április végéig 14 szakkol -
légistának  (Fónai Dániel, Habib Dániel, Huszthy Zita, Kocsis Eszter, Lengyel Lea,
Lukács Zsófia, Mohay Borbála, Sebő Katalin, Sütő Lili, Szabó Szilvia, Tóth Eszter,
Uzsák Zsuzsanna, Várkonyi Borbála és Velkey Kristóf) nyújtottunk támogatást nyelv -
ta nuláshoz, ill. térítettük meg a nyelvvizsga díját, összesen 340 000,– Ft értékben.
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Az idegen nyelvek tanulásának, gyakorlásának elősegítésére idegen nyelven, főként
angolul is szervezünk kurzusokat. Így a szakkollégisták egy-egy szakterület szakkife -
jezéseit is megtanulhatják, valamint a kurzus során a gyakorlatban is használhatják. Eb -
ben az évben dr. Marján Attila: „Challenges and Prospects in the European Union”
címmel szerveztünk kurzust, jövőre pedig Bozsó Zoltán vezetésével „Finance for
non financial  professionals” pénzügyi témakörben tervezünk kurzust.

A szakkollégiumunk célja, hogy hozzájáruljon a közéleti szerepvállalás iránt elkötele zett
keresztény értelmiségiek formálódásához. A szakkollégium lelki élete és peda gógiája az
ignáci lelkiségből táplálkozik. Az ignáci lelkiség jellemzője az ember min den képességének
kibontakoztatására és a kiválóságra (magis) való törekvés. Ezekből az elvekből követ-
kezően, és ezeknek megfelelve szakkollégiumunk saját kurzusokat szervez.  

A 2011-12-es tanulmányi év során a következő kurzusokat tartottuk: 
1. félévben:

Aczél Petra: Retorika
Dr. Török Csaba: Teológia
Dr. Török Csaba: Filozófia
Somfai Béla SJ, dr. Kovács Gábor: Bioetika
Koronkai Zoltán SJ: Keresztény élethivatás
Dr. Smuk Péter, Kocsev Bence: Közéleti alapismeretek
Székely Miklós (koordinálásával): Művészettörténet
Dr. Török Csaba  (koorinálásával): Zsidó vallás, hitvilág 
Dr. Szögi László: Kutatásmódszertan
Dr. Juhász Gábor: Társadalompolitika
Maczkó Krisztián: Honlapszerkesztés
Dr. Táborszkyné Ruthner Judith: Kórus

2. félévben: 

Dr. Marján Attila:  Challenges and Prospects of  the
European Union

Dr. Fekete Balázs: Jog
Dr. Smuk Péter: Esszé- és tanulmányírás
Dr. Koltay András, dr. Pogácsás Anett, 
Patsch Ferenc SJ, Lukács János SJ, 
dr. Székely László: Médiajog
Koronkai Zoltán SJ, Varga László SJ: Hit és tudomány
Nanovfszky György, dr. Szilágyi Ágnes, 
Búr Gábor, Rákóczi István: Nemzetközi viszonyok
Dr. Báger Gusztáv: Közgazdaságtan 
Dr. Dúll Andrea, dr. Szondy Máté, 
dr. Németh Gergely: Pszichológia
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Bokor Tamás:  Retorika 
Pelikán program: Szeretetszolgálati tevékenység
Dr. Táborszkyné Ruthner Judith: Kórus

A felsőoktatásban a mesterképzésen lévő szakkollégistáink részére lehetővé tesszük az
un. tutorális képzést, amelynek keretében a hallgató a saját szakmájában mélyül el.
Ennek keretében a hallgató féléves munkatervet készít, amelyet a tutor ellenjegyez. 
Az ebben a tanévben tutorális képzésen részt vevő kollégisták és tutoraik a követ kezők: 

Szakkollégista neve Egyetem Kar/Szak Kutatási téma Tutor neve

Dudás Mária BME Építőmérnöki Kar és szak Az új budapesti dr. Orosz Csaba PhD
vasúti főpályaudvar

Kocsev Bence ELTE Bölcsészettudományi Kar/ Pillanatképek dr. Gera Judit
Történelem–Művelődéstudomány a holland társadalom 
Szak és politika világából

Kocsis Eszter SOTE Gyógyszerésztudományi Angiogenesisre ható szerek dr. Kaucsár Tamás
Kar a vesesejtes carcinomában

Lengyel Lea ELTE Társadalomtudományi Kar/ Szegregációs minták dr. Csanádi Gábor
Szociológia három kőbányai telepen

Melles Kristóf BME Közlekedésmérnöki A központi forgalomirányítás dr. Tarnai Géza
és Járműtudományi Kar/ európai összevetésben
Közlekedésmérnöki Mester szak

Mirczik Bálint ELTE Bölcsészettudományi Kar/ „Nostra Domina Paupertas” dr. Nagy Balázs
Történelem–magyar tanári szak A szegénység fogalmának változása 

a késő-középkori Angliában
Pulinka Mihály ELTE Állam- és Jogtudományi Kézbesítési vélelem a fizetési dr. Asbóth-Hermányi 

Kar/jogász meghagyásos eljárásban Lőrinc
Suba Dorottya Liszt Ferenc Zeneművészeti Szekvenciák és továbbélésük dr. Kovács Andrea

Egyetem Tanár-, zenetanár  a magyar népének- és népzenei
(zeneismeret) hagyományban

Szücs Lajos ELTE Állam- és Jogtudományi A jóhiszeműség és tisztesség dr. Dudás Katalin
Kar/jogász követelménye és elv érvényesülése 

a munkaügyi bíróságok 
gyakorlatában

Várkonyi Borbála PPKE Bölcsészettudományi Kar/ „Ubi amor, nihil deest.” dr. Csete Ákos
Esztétika Színről színre látás és szerelem 

összefüggése az Isteni színjáték 
utolsó énekében

Velkey Kristóf ELTE - PPK – TTK/ Tábortüzek a cserkész- dr. Trencsényi László
Tanári mesterszak – matematika – és úttörőmozgalomban
Játék és szabadidő szervező 

A második félév végén a hallgatók munkájuk eredményét tudományos igényű dolgo -
zatban foglalták össze és házi konferencián ismertették. A házi konferenciát 2012.
május 3-án rendeztük meg. A dolgozatokat is megjelentettük májusban, a tanulmány -
kötet címe: „Sapere necesse est” - Gondolkodni márpedig kell.

DÖMÖTÖR ERZSÉBET
szakkollégiumi titkár
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Kurzusaink

Bioetika

Nyitott, látókörünket szélesíteni vágyó fiatalok vagyunk mi, ignácosok. Így én is, mint
gyógyszerészhallgató szakkollégista, természetesen lelkesedve jelentkeztem szeptem -
berben a különböző kurzusokra és rendkívül megörültem, amikor megpillantottam a
választható kurzusok között: „bioetika”.
A kurzus keretében egy remek előadássorozatra került sor, amely minden várako -
zásomat felülmúlta. A kurzus sajnos csak öt alkalmat foglalt magában, de nem akár -
milyeneket! Nagyszerű oktatókat ismerhettünk meg, és erkölcsi dilemmákat is
boncolgathattunk. Az első három előadást, de nevezzük inkább gondolatébresztő
beszélgetésnek, Somfai Béla jezsuita atya irányította. Ő elismert szakértője a témának,
könyvet írt erről, valamit a Semmelweis Egyetemen is oktat bioetikát. Az óráin olyan,
mindnyájunkat érintő témakörökben mélyedtünk el, mint az emberi élet szentsége, a
reprodukciós technológiák és a genetika. Az utolsó két alkalmat Kovács Gábor orvos
és jogász egyetemi tanár tartotta. Vele inkább a bioetika, az orvosi jog és a büntetőjog
viszonyát vizsgáltuk, illetve azt, hogy milyen hatást gyakorol a közerkölcs a jogra, és
fordítva. Minden óra interaktív volt, az oktatók örömmel fogadták problémafelvető
kérdéseinket, hozzászólásainkat.
Ha a jövőben is indít szakkollégiumunk hasonló kurzust, bátran merem ajánlani min -
denkinek, a medikusoktól kezdve a mérnökpalántákon keresztül egészen a jogászhall -
gatókig, mert a bioetika nem kapcsolódik szorosan egy tudományterülethez, hanem
inkább szemléletformáló, és későbbi döntéseinket is befolyásoló kurzus.

KOVÁCS KITTI

Esszé- és tanulmányírás

Azért jelentkeztem erre a szabadon választható kurzusra, mert reméltem, hogy
betekintést nyerhetek hivatalos szövegek írásába, hogy könnyebben fogalmazok majd
leveleket egyetemi tanáraimnak, illetve ha majd – remélhetőleg nem is olyan sokára –
szakdolgozatot kell készítenem, ne okozzon nehézséget a formai kritériumok tel -
jesítése. Így is lett: a kurzus alkalmain megismerkedtünk a recenzió-, a pályázat- illetve
a szabályzatírás rejtelmeivel, megtanultuk az írásbeli kommunikáció hivatalos formáit,
sőt még közéleti és az egyetemi életet érintő kérdéseinkre is választ kaptunk. A ké r -
dezés nálunk sosem kínos, segítőkész kurzusvezetőnk (aki egyben a szakkollégium
rektora is) mindig válaszra kész. Mindnyájunk nevében mondhatom, hogy most már
bátran hivatkozunk és idézünk különböző tudományos munkáinkban.

HERNER ANNA
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Filozófia

Véleményt formálni – azt hiszem, ez a kifejezés jelzi leginkább, miről is szólt a filozó -
fia kurzusunk. Mindannyian más „csomaggal” érkeztünk a csapatba, de ebben ha -
sonlóak voltunk és még inkább azokká váltunk. Mindegy melyik szakma lelkesít, ha
megtanulunk közösen gondolkodni, ha hagyjuk, hogy mások véleménye hasson ránk,
és meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, amit kiváltott belőlünk.
Török Csaba ebben segített nekünk. Hagyta, hogy ezek a sokszínű nézőpontok
ütközhessenek, és így érte el, hogy a filozófia ne csak egy megfoghatatlan fogalom
maradjon, hanem dolgozzon is bennünk. Azáltal, hogy figyeltünk és reflektáltunk,
nem csak oktatónktól tanultunk, hanem egymástól is – ez pedig a legjobb, ami em -
berrel történhet.

RŐMER GLÓRIA

Hit és tudomány

A Hit és tudomány, más néven Fides et ratio kurzus a szakkollégium szabadon választ -
ható tárgyainak egyike.
A kurzus előadói áttekintették a vallásfilozófia hagyományos témáit, azaz a vallásnak
és az istenhitnek a természettudományos és racionális gondolkodással való kapcsola-
tát. A kurzus célja az volt, hogy igazolja a vallásos világnézet összeegyeztethetőségét a
mai természettudományos világképpel.
A tíz alkalomból álló előadássorozat alatt – az előadó személyétől függően – lehető -
ség volt interaktív beszélgetésre, kérdések feltételére is.
Előadóink mindannyian a jezsuita rend elismert tagjai, akik négyen felváltva tartották
az órákat, ezáltal még érdekesebbé és sokoldalúbbá téve azokat.
A foglalkozások témái között szerepeltek többek között az istenérvek, a halál utáni
élettel kapcsolatos kérdések, a világvallások értelmezése és a vallási etika is.

ANGELI ORSOLYA

Jog

Amikor a Szent Ignácba felvételiztem, nagyon megtetszett, hogy figyelmet fordítanak
az általános műveltség megszerzésére, és arra, hogy olyan szakkollégisták végezzenek
itt, akik nemcsak saját szakterületükben, hanem a mindennapi élet témáiban is jár -
tasak.
Az egyik ilyen terület a jog. A kurzus célja nem a szabályok elemzése volt, hanem az,
hogy egy olyan átfogó ismeretet sajátítsunk el, amely később segít a jog bonyolult
világában való eligazodásban. A legfontosabb összefüggések megértése hozzásegít
minket ahhoz, hogy véleményt formálhassunk, és ne érezzük magunkat teljesen
elveszve, ha egy ilyen beszélgetésbe csöppenünk.
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Az első pár óra inkább elméleti jellegű volt a jogrendszer belső hierarchiájáról, a
jogszabályok szerkezetéről, a jogalkalmazásról. Ezek után a világ más országainak
jogrendszerei, a nemzetközi és az európai jog következtek. Az órák egyre inter ak -
tívabbá váltak, tetszett, hogy viták és beszélgetések alakulhattak ki egy-egy kér désben.
Még az új Alaptörvény is szóba került.
Az alkalmak egy részét Fekete Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kará -
nak oktatója tartotta, az utolsó két órán pedig vendégelőadók érkeztek hozzánk: a
rendőri intézkedés gyakorlatáról és a munkaszerződésekről volt szó, két olyan témá -
ról, amellyel bárki, bármikor találkozhat.

POGRÁNYI ANNA

Keresztény élethivatás

Az őszi félévben választható kurzusként Koronkai Zoltán jezsuita atya Keresztény
élethivatás című kurzusát vettem fel. Azért választottam ezt a kurzust, mert már a cím
láttán is azt gondoltam, hogy segít majd annak a megfogalmazásában, hogy hogyan
tudjuk hitünket hivatásként megélni, mit jelent kereszténységünk a mindennapi
életben, és hogy mi is valójában az istenhívő emberek küldetése.
A kurzusok alkalmával különböző témákkal foglalkoztunk. Beszéltünk az ember hi -
vatásáról, a papságról, a szerzetesség kialakulásának történetéről. Foglalkoztunk az
Egyház missziós tevékenységével, a házasság szentségével és a lelki fejlődésünkkel is.
Azt gondolom, hogy az órákon a tárgyi tudás megszerzése mellett lehetőségünk volt
megosztani véleményünket a többiekkel is. Volt, hogy vitatkoztunk, és volt, hogy nem
értettünk mindennel egyet, de hiszem, hogy minden beszélgetés során épültünk.
Megkérdeztem a társaimat, hogy mit gondolnak a kurzusról, mit vittek magukkal, és a
következő válaszokat kaptam: „Új szemszögből láttam meg bizonyos dolgokat. Cé -
lokat adott és gondolatokat. A kurzus alatt újra rádöbbentem, milyen nagy kihívást
jelent kereszténynek lenni, ugyanakkor mekkora kegyelem is ez egyben.” Egy másik
kollégistatársam azt mondta, hogy sokáig ezen a mondaton gondolkozott: „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte”.
A belső útról és a hit fejlődéséről beszélgetve a következő vélemény hangzott el:
„Meg nyugtató volt szembesülni azzal, hogy a hitem fogyatékosságai teljesen beil -
leszthetők a hit fejlődésének állomásai közé – hogy az egyes hiányosságok, fals gon -
dolatok az érett hit felé vezető út velejárói.”
Hálás vagyok azért, hogy részt vehettem a kurzuson, és gazdagodhattam általa.

VARGA LILI

Közgazdaságtan

Bioinformatikus hallgatóként is sok hasznos és gyakorlati példával találkozhattam a
közgazdaságtan kurzus során. Bár korábban hallgattam ezt a tárgyat az egyetemen, és
nagyon sok olyan dologról tanultam már, ami itt is elhangzott, mégis hasznosnak és
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fontosnak találom a kollégiumi kurzust. Nem gondolom, hogy ez egy olyan tu -
dományág, amit csak a közgazdászoknak kell érteni és alkalmazni. Mindenkinek szük -
sége lehet olyan alapvető ismeretekre, amelyek elengedhetetlenek a mindennapi élet -
ben, például a munkahelyen, egy cég alapításánál, vagy csak azért, hogy jobban értsük,
mi történik a gazdasági életben. A kurzus folyamán sokszor a legalapvetőbb fogal -
makat vettük át, beszéltünk meg közösen, de akadt egy-két olyan témakör, amivel
korábban csak érintőlegesen, vagy alig foglalkoztam. Mivel a kurzuson több tudo -
mányterületről érkező társaság vett rész, leendő kémikustól közgazdász hallgatókig,
nem könnyű megtalálni azt a szintet, ami mindenki számára hasznos és befogadható.
Azonban nem is az a cél, hogy szakzsargonokkal dobálózzunk, sokkal inkább az,
hogy együtt gondolkozzunk, hiszen a hétköznapokban is logikusan és ésszerűen kell
szembenézni a problémákkal. Köszönet Dr. habil Báger Gusztávnak, hogy elvállalta a
tárgy tanítását.

GODA MÁRTON ÁRON

Kutatásmódszertan

Bölcsészek és mérnökök egy asztalnál. Nem mindennapi esemény egy mai egyete -
mista életében, egy kollégiumi kurzuson viszont egyáltalán nem szokatlan. Ilyen
felállásban zajlott a 2011/12-es tanév őszi félévében megtartott Kutatásmódszertan
kurzus is. A könyvtárak és levéltárak világába Dr. Szögi László az ELTE Egyetemi
Könyvtárának főigazgatója vezetett be minket. A bölcsészeknek mi újat mondhat, a
mérnökök érdeklődését pedig mivel keltheti fel egy ilyen kurzus? A legfontosabb
talán, hogy az együtt gondolkodás által csökkenhetnek az egymás szakmája iránti
előítéletek. A főigazgató úr irodájában tartott órák folyamán megismerhettük az első
ránézésre átláthatatlannak tűnő levéltári rendszert alakító elveket. Betekinthettünk
egy jelenleg folyó kutatás adatbázisába is: ki-ki megtudhatta, hogy szülőhelyéről hány
diák tanult híres európai egyetemeken a középkorban.
Azt hiszem, a legnagyobb élményt mindannyiunk számára a könyvtár archívumába
tett látogatás jelentette. Különös kiváltság volt számunkra, hogy egy olyan gyűjte -
ményt tekinthettünk meg, ahová a könyvtár látogatói egyáltalán nem, és kutatók is
csak külön engedéllyel juthatnak be. Közvetlen közelről vehettük szemügyre a 16.
századi antikvákat, ősnyomtatványokat, barokk és felvilágosodás kori muzeális értékű
köteteket, kódexeket, céhleveleket, sőt a legértékesebb darabok közül néhányat még
kezünkben is foghattunk. Ezen régi nyomtatványok nagy része az 1773-as felosz -
latásig a jezsuita rend tulajdonát képezte, majd a gyűjtemény Nagyszombatról Budára,
később Pestre került.
Egy a sajátunktól különböző, esetleg nagyon távol eső szakmába való betekintést
nyújtó kurzus által lehetőséget kaptunk arra, hogy a színfalak és a könyvtári köl -
csönzőpultok mögé láthassunk. Egy másik világ tárult fel előttünk, és ez az élmény
nyitott gondolkodásra ösztönzött.

TÓTH ESZTER
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Művészettörténet

A művészettörténet a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében volt a szakkollégium
kurzuskínálatának része. Különlegessége, hogy az Eötvös Collegiummal együttmű -
ködve lett meghirdetve. Mindkét helyről igen szép számmal jelentkeztek a szak -
kollégisták, így az összlétszám megközelítette a húsz főt. Már a résztvevők nagy
száma is mutatja a kurzus népszerűségét, sokszínű és változatos művészettörténeti,
régészeti és építészeti témák nagyon hívogatóak voltak. Minden órán eltérő, nagy
szak mai tudással rendelkező előadó beszélt saját szakterületének részleteiről, érde -
kességeiről, a művészet megannyi ágazata és stílusa be lett mutatva. Volt szó a ma -
gyarországi festészet első emlékeitől kezdve az 1945 utáni építészetig. A kurzus igen
sokoldalú ismeretet nyújtott a magyarországi művészetről, de az előképzettség nélküli
résztvevők egy kicsit hiányolták az átfogó, általános ismereteket. Összességében egy
kiváló minőségű kurzus kerekedett, amelynek keretében az „eötvösös” kollégistákkal
is megismerkedhettünk.

HUSZTY ZITA

Nemzetközi viszonyok kurzus

A kérdésben járatosabbak talán azonnal észreveszik, hogy a kurzus elnevezése nem
pontos, hiszen az ilyen jellegű kurzusok során nem nemzetekről, hanem államokról,
illetve a közöttük lévő viszonyokról van elsősorban szó. Emellett esetünkben nem is
csupán az államok közötti viszonyok, hanem – a globalizáció hatására – a régiók, vagy
ha tetszik, kontinensek közötti kapcsolódási pontok is szóba kerültek. A kurzus
elsődleges célja az volt, hogy bemutassa az afrikai, latin-amerikai és ázsiai térség
történelmét, geopolitikai helyzetét, az egyes meghatározó államok társadalmi és po -
litikai szerkezetét, politikai működését, az ezek mögött meghúzódó társadalmi struk -
túrákat. Tömbösített kurzus lévén leginkább egyfajta gondolkodásmód átadása volt a
cél, mintsem nagyobb mennyiségű információ és tudásanyag ismertetése. Ilyen for -
mán a kurzus kiemelt célja volt a hallgatók kimozdítása abból az Európa-centrikus
gondolkodásból, amit jelenleg az egyetemi curriculum számukra átadni képes. A
kurzus végén a résztvevők egy része egy prezentációs alakalom keretében mutatta be
a témát, amivel a teljesítéshez szükséges írásbeli produktum megírása során foglalko -
zott. A kurzus oktatói voltak Szilágyi Ágnes Judit, az ELTE egyetemi docense (Latin-
Amerika), Búr Gábor, szintén az ELTE egyetemi docense (Afrika), Prof. Na novfszky
György, korábbi nagykövet (Ázsia) és Kocsev Bence, szakkollégista (elmé leti keretek,
Afrika).

KOCSEV BENCE
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Prospects and Challenges of  the EU

Mint minden évben, idén is indult angol nyelvű kurzus a kollégiumban, ezúttal az
Euró pai Unióval kapcsolatos kérdéseket jártuk körbe. Mondhatjuk, hogy elcsépelt
téma, mindenki tanul róla valamennyit már a középiskolában, majd az egyetemen is, a
kurzushallgatók mégis pozitívan gondolnak rá. Dr. Marján Attila, kurzusvezető nem
csak a tanítás terén rendelkezik nagy tapasztalattal, a témát is kitűnően ismeri, hiszen
Brüsszelben volt lehetősége személyesen is belelátni a szervezet működésébe, amiről
több, sikeres könyvet is írt. Tudásának és kivételes előadói képességének köszön -
hetően rendkívül érdekes órákat tart. Számomra pozitív csalódás volt a kezdet, ami -
kor is mindenkitől megkérdezte, mi iránt érdeklődik az EU-val kapcsolatban, majd az
órán tényleg sorba vesszük az általunk firtatott témákat. Közösen - merthogy a kur -
zus interaktív - Marján tanár úr provokatív felvetéseit, kérdéseit mi sem hagyhatjuk
szó nélkül, rendkívül izgalmas viták alakulnak ki. 
Kicsit tartottam attól, milyen lesz mindez angolul, nagyon távolinak tűntek azok a
gimnáziumi angolórák. Szerencsére mind a Tanár úr, mind a többi kurzushallgató na -
gyon segítőkész az ismeretlen szavak felbukkanásakor, nincs szükségünk szótárakra.
Talán a többiek nevében is kijelenthetem, hogy ritkán van részünk ennyire intenzív,
érdekfeszítő kurzusban, ahol a rengeteg újdonságot szinte észrevétlenül tanulunk
meg. Abban viszont biztos vagyok, hogy a résztvevők számára a „Blue Banana” em -
lítésekor nem az értetlenség, sokkal inkább a nosztalgia ül ki az arcunkra.  

HERBATH LILIÁNA

Pszichológia – szimpózium alapozó

Kisebb kihagyás után idén újra sor került a SzIK-ben pszichológiai témájú kurzus
megszervezésére. A kurzus szervezőjeként a konfliktuskezelés interdiszciplináris jel -
le gét kívántam megragadni, így négy izgalmas témakörre esett a választásom: az
intézményekben-cégekben zajló konfliktusok (szervezet és munkapszichológia), a
börtönökben (börtönpszichológia) zajló konfliktusok, a fizikai környezet hatására
felmerülő konfliktusok (környezetpszichológia) valamint a mélylélektani értelemben
vett konfliktusok (klinikai irányzat).
A kurzus teljesítésének feltétele egy esettanulmány megírása volt, azonban a kollé -
gisták szabadon dönthették el melyik témában, melyik tanárnál akarják ezt elkészíteni.
A személyes reflexió és pszichológiai tudás fejlesztése érdekében a tanárok szóban
értékelték a dolgozatokat egy személyes konzultáció keretében.
A kurzus alacsony létszáma lehetővé tette a gyakorlatias oktatás, valamint a hallgatók
részéről fokozott aktivitást, melynek köszönhetően lendületes, tartalmas és feltöltő -
dést nyújtó órák részesei és alakítói lehettünk. 

SZÁSZ EMESE
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Retorika

A retorikáról talán sokan gondolkodnak úgy, hogy csak egy szűk rétegnek van rá
szüksége. Aczél Petra tanárnő bebizonyította nekünk, hogy ez nem így van.
A kurzus során, amelyet minden szakkollégistának kötelező elvégeznie, elméleti kér -
désekkel ismerkedtünk meg, majd a megtanultakat átültettük a gyakorlatba. A jó
hangulatú interaktív órák végig lekötötték figyelmünket.
Az egyik leghasznosabb kurzusnak tartom a retorikát az Ignácban, személy szerint
nagyon sokat kaptam ettől a lehetőségtől, és ezzel még sokan vannak így.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kurzus nagy szerepet játszik abban, hogy saját ké -
pességeinket megismerjük, s azokat kihasználva keresztény értelmiségiként éljünk a
világban. Tanárnő kritikája segített hibáink felismerésében, s kiküszöbölésében is.
Gyakran mondta nekünk: „Aki nem beszél, az nem lehet értelmiségi, legfeljebb „értelmiségi
segédmunkás”.
Mi beszéltünk.

TÓTH TAMÁS

Társadalompolitika

Napjainkban a jóléti állam kifejezés sajátosan cseng. Ennek egyfelől az oka az, hogy e
fogalmat ahányan vagyunk, annyiféleképpen értelmezhetjük (és értelmezzük is), más -
felől pedig a közpolitika által hangoztatott és ígért céloknak szinte mindig gátat szab -
nak a gazdasági realitások. E problémák vizsgálatára volt hivatott az ötletemre meg -
szervezett Társadalompolitika c. kurzus, melyet dr. Juhász Gábor, az ELTE TáTK
egyetemi docense tartott mesterképzésen lévő, illetve az osztatlan képzésben részt
vevő, legalább negyedéves szakkollégistáknak.
A kurzus során végigvettük a jóléti állam fejlődésének szakaszait, beszéltünk az állam
szociális oldaláról az adózás, szegénygondozás és más politikák kapcsán. Tanulságos
közös következtetésre jutottunk, mikor kimondtuk, hogy bármennyi alapjogot biz -
tosíthatunk az állampolgároknak, és például a szegénypolitika megvalósítása során
bármilyen módszerrel, elemek bevetésével próbálkozhatunk, az ország gazdasági
állapotát meghaladóan nem lehet (tulajdonképpen nem is szabad) ezeket teljesíteni.
Foglalkoztunk a nagy ideológiai családok megközelítéseivel, a szociális gondoskodás
határaival és egyáltalán, annak lehetőségeivel. A kurzust beadandó esszével zártuk,
melyben mindenki maga választhatta ki a vizsgált területet, és mélyedhetett el még
jobban bizonyos társadalompolitikai kérdésben. A magam részéről azt a Richard Tit -
muss-i kritikus hozzáállást viszem magammal a továbbiakban, miszerint társadalom -
politikában az eszközöket ne keverjük össze a célokkal.

PULINKA MIHÁLY
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Teológia

A teológia azon öt kurzus közé tartozik, amelyek teljesítése kötelező a kollégisták
számára. Bár sokan túlságosan is elvontnak képzelik ezt a tárgyat, a tömbösített kur -
zus vezetőjének, Török Csabának köszönhetően igazán lendületes és elgondolkod -
tató órákat tudhattunk magunkénak. Oktatónk felkészültsége, műveltsége, előadás -
módja és nyitottsága nagyon sokat segített, hogy ne dogmatikus, merev tényanyag -
ként tekintsünk a teológiára, és hogy ne csak az általános meghatározásokkal, alap -
elvekkel ismerkedjünk, hanem lehetőség nyíljék többek között arra is, hogy megbe -
széljük, például ki hogyan tudná definiálni a Szentháromság fogalmát.
A kurzus legnagyobb előnye az interaktivitás. Az órához mindenki hozzászólhatott,
kérdéseinket nyugodtan feltehettük. Az írásbeli beszámolók (egy személyes hitvallás
megírása volt a feladat) is sokat segítettek, hogy elcsöndesedjünk, így is mélyítve az
örök dolgokkal való kapcsolatunkat.
Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a kurzuson!

RIEDER ESZTER

Zsidó vallás, hitvilág

Az „Ábrahám idősebb gyermekei – Zsidó vallás, hitvilág” elnevezésű kurzus érdekes
párbeszédre hívott minket, vallások közti párbeszédre, kultúrák közti párbeszédre.
Beszélgetésekre egymással, a kurzus után megvitatva a felmerülő kérdéseket, észre -
vételeket. Beszélgetésekre önmagunkkal, hogy kiderüljön, hogy viszonyultunk eddig
bizonyos dolgokhoz, és hogyan fogunk ezután. De legfőképpen: beszélgethettünk
töb bek között Radnóti Zoltán és Darvas István rabbikkal, akiktől első kézből
hallhattuk, milyen az ősatyák vallását követni a XXI. században, Haraszti György
professzorral, aki az MTA Történettudományi Kutatóintézetének tudományos fő -
munkatársa, és Marossy Attilával, akinek családja, civil foglalkozása és lelkészi hi -
vatása mellett még hebraisztika oktatására is van ideje és tehetsége. Köszönet a kurzus
szervezőjének, Török Csabának, hogy ilyen színvonalas és élvezetes keretek között
bővíthettük ismereteinket a témában!

VIOLA BEÁTA
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Pelikán program

Mi is valójában a Pelikán program? Ha csak egyszerűen
szeretném megfogalmaz ni, akkor azt mondanám, hogy a
Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium önkéntes szo ciális
programja – a valóságban ennél vi szont sokkal több. A
Szent Ignác kispesti korszakában a szakkollégisták a
közeli ját szóteret takarították, véradást szerveztek, és a
környéken élő gyerekeknek Mikulás-napi játszóházat

rendeztek. Most azonban, hogy beköltöztünk a belvárosba a lakhe lyünkkel együtt a
program is részben meg változott: itt mások a lehetőségek. A szakkollégisták közül
jelenleg néhányan hajléktalanokkal foglalkoznak, mások pedig az Alföldi utcai I.sz.
Befogadó Otthonba járnak.

Ebben a félévben azt vállaltam, hogy a gyermekotthonban heti rendszerességgel fog -
lalkozom kisiskolásokkal. Kollégistatársaim közül vannak olyanok, akik óvodá sokkal
játszanak, és olyanok, akik a nagylányokkal és leányanyákkal beszélgetnek.

Hogy miért ezt választottam? Azt hiszem, legfőképpen azért, mert a szüleim is ne -
velőszülők, és az elmúlt években így megtapasztaltam azt, hogy mennyire elhagyatot -
tak, szeretethiányosak ezek a gyerekek, és mennyire vágynak arra, hogy foglalkoz -
zanak velük. Úgy érzem, az a feladatunk, hogy abban az időben, amikor a gyerekeknél
vagy a nagylányoknál vagyunk, rájuk figyeljünk. Sajnos – bármennyire is szeretnénk –
nem tudjuk megváltoztatni ezeknek az embereknek a sorsát. Nem karolhatunk fel
mindenkit, nem biztosíthatunk minden hajléktalannak lakást, nem szerezhetünk
munkát, és azt sem várhatjuk el, hogy úgy gondolkozzanak, mint mi. Azt viszont
meg tehetjük, hogy velük töltünk hetente egy órát, és abban az órában a másik a
legfontosabb.
Természetesen nem mindig olyan könnyű. Szomorú látni azt, hogy milyen sorsok
léteznek, hogy mennyi tragédia érte ezeket az ártatlan gyerekeket. A szomorúság és
olykor a tehetetlenség mellett rengeteg örömben is részünk van. Amikor belépek az
ajtón, és három gyerkőc ugrik egyszerre a nyakamba, amikor egyikük megtisztel azzal,
hogy nekem mondja el a problémáját, amikor nevetgélve fogócskázunk az udvaron,
amikor el tudom magyarázni a matek házit, vagy amikor hallok egy gyönyörű verset
az egyik kislánytól, akkor azt érzem, hogy megéri az, amit teszek.
„Az önkéntesség gazdagít – azt is, aki teszi, és azt is, aki elfogadja”

VARGA LILI
szakkollégista
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Zenekar

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” 
(KODÁLY ZOLTÁN)

A zene mindig is sokat jelentett nekem: kiskoromban a Diótörőre aludtunk el a test -
véreimmel, általános iskolásként a Fatboy Slim Funk Soul Brother című számára
ébredtem, gimnazistaként először szólóztam a One Moment in Time című számban,
Kispál és a Borz dalokat énekeltem a táborokban, The Killers számokra buliztam. 
Sok különböző stílusú, hangulatú és gyorsaságú zene, mégis van közös bennük: köz ben ki
tudok kapcsolódni, fel tudok töltődni, meg tudok nyugodni, és közelebb ke rülni azokhoz,
akikkel együtt zenélek, akiknek játszom, vagy akikkel közösen hallga tom a darabokat.
Ezért nagyon fontos számomra, hogy egyetemistaként bekerültem a kollégium zene -
karába, és így Pesten is megtalálhattam azokat az embereket, akikkel hetente egyszer-
kétszer összeülhetek együtt próbálni és zenélni. 
A zenekar idén ősszel alakult, bár korábban is volt példa közös zenélésre, éneklésre.
Angeli Orsi szakkollégista lelkes munkájának köszönhetően már tízen vagyunk: sorra
kapcsolódnak be azok is, akik pár évet kihagytak a zeneiskola abbahagyása után. 
Gitáros misékre, kollégiumi rendezvényekre, Mikulás bulira, vagy csak saját szórako -
zá sunkra tanulunk számokat, hangszerelünk át darabokat gitárra, hegedűre, brácsára,
furulyára, fuvolára és énekesekre. Óriási élmény, ha sikerül összeállítani egy darabot,
és még nagyobb, ha ez a többieknek is tetszik, mikor előadjuk.
Aki hangszeren játszik, az tudja, hogy mit jelent szavakkal elmondhatatlan dolgokat
kifejezni zenével: vidám számokat játszani önfeledten, vagy egy lassú darab közben
hálát adni mindazért, amiért egyébként eszünkbe sem jutna.

„Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.” 
(JOHN LENNON)

POGRÁNYI ANNA
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Szent Ignác Kórus

Kamarakórusunk munkája évek óta színesíti a kollégium szakmai programjainak pa -
lettáját. Célunk, hogy a művészetet is becsempésszük a szakkollégiumi életbe és
ezáltal ne csak szakmailag fejlődjünk, hanem részünk legyen esztétikai élményekben
is.
Repertoárunk nagy részét jelenleg kortárs zeneszerzők egyházi művei alkotják. A
klasszikus zene művelése mellett fontosnak tartjuk, hogy e téren is táguljon látó -
terünk. Kórusvezetőnk, Ruthner Judith tanárnő szakmai kapcsolatainak köszönhe -
tően volt szerencsénk személyesen is megismerkedni a tanult kortárs darabok szerzői -
vel. Heti rendszerességgel megtartott próbáinkon a „Jezsuita 8-as” misékre készü -
lünk, ugyanis havonta egy alkalommal kórusunk lát el zenei szolgálatot a Jézus Szíve
jezsuita templomban.
Kórusunk egyben a jezsuita diákok és öregdiákok közötti kapcsolattartás egyik fó -
ruma is. Nagy sikernek könyveljük el, hogy végzett kollégisták visszajárnak hozzánk
énekelni. Az énekkar mindenkinek egy nagyszerű közösségi élményt nyújt a kitűnő
szakmai munka mellett. Reméljük, hogy ez a kis csapat minden évben újabb és újabb
tagokkal fog bővülni, akiket szintén megragad ez a hangulat.

SEBŐ KATALIN, SEBŐ JULIANNA
kórustagok
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Seniori beszámoló

Erre a tanévre Alakszai Zoltántól, egyik legjobb barátomtól és egykori szobatár -
samtól vettem át a seniori tisztséget még tavaly májusban. A feladat nem volt sem
egyértelmű, sem könnyű: huszonhét új szakkollégistát kell segíteni a tanulmányi elő -
menetelükben és a beilleszkedésben. Lelkesen vágtam bele a munkába, pedig magam
sem tudtam, mit is kellene tennem pontosan.
A felvételi után nyáron személyesen vettem fel a kapcsolatot valamennyi elsőssel. A
nyári tábor kötetlensége sokat oldott mindenkin, s szeptemberben magabiztosan áll -
tam ki bizonyos ügyekért, és segítettem, ahol tudtam. Sólyom László megfogalmazá -
sá val élve ezt az időszakot a „helyzetből adódó aktivizmus” jellemezte a részemről.

A feladatom igazi tartalma a személyes elbeszélgetésekben bontakozott ki. Szervez -
tem ugyan más programokat is számukra (pl. csapatépítő hétvége Piliscsabán), de ez
volt az, ahol igazán megismerhettem az újakat. Sokszor több órán keresztül beszél -
gettünk, akadt, hogy hetekig kellett ide-oda tologatnunk egy-egy találkozót, azonban
azt érzem, ezt a huszonhét új embert (ha nem is mindenkit, de) sikerült valamilyen
szinten megismernem, és őket a SZIK életébe integrálódni segítenem.
Hihetetlenül jót tettek az elsőseink a SZIK közösségének. Hiába a relatív tapasztalat -
lanság, szinte valamennyi szakkollégiumi programnak ők adták a szervezőit, vagy
lebonyolítóit. Gondolok itt a Szent Ignác Díszest felszolgálóira, a Mikulás-napra, a
kollégiumi hétvégékre, a népszerűsítő videó elkészítésére és egyáltalán a népszerű -
sítésekre, a zenekar tagjaira, a filmklubokra, az esti sétákra és borozásokra, az időközi
DB-tag választására, az InterKollra, és hát a bulik legkitartóbb résztvevőire!
Őszintén mondhatom, hogy egy nagyon lelkes és nagyon értékes csapattal gyara -
podott a SZIK, olyannal, amelyik előre fogja vinni a közös ügyeket, akik nem sajnálják
az idejüket a Szakkollégiumra. Jobban a részesei a SZIK életének, mint páran gon -
dolják, nélkülük ez az év igen sivár lett volna. Bármennyire is érzelgősen hangzik,
örülök, hogy ennek az elsős közösségnek voltam a seniora!

PULINKA MIHÁLY
senior

A SZAKMAISÁGON TÚL56



Csapattá kovácsolódni – hétvége az elsősökkel

A csiszolódás, összehangolódás sohasem egyszerű, főleg akkor nem, ha több tíz em -
ber közösségéről van szó, ezért fontos, hogy elegendő időt szánjunk erre a feladatra.
Seniorunk, Pulinka Mihály ezt egész évben szem előtt tartotta, s gondos munkájának
egyik csúcspontja egy hétvége volt Piliscsabán az elsősökkel. A huszonhat elsős közül
tizenheten, a felsőbb éves szakkollégisták közül Szász Emese, a DB elnöke, Szücs
Lajos, a DB alelnöke, Borsos Tünde és Pálvölgyi Zsigmond vett részt az eseményen.
Szállásunk a Iosephinum Szakkollégium mesébe illő szépségű épülete volt, és ezúton
is szeretnénk megköszönni Bíró Szilveszter, igazgató úrnak és Jácinta nővérnek a
nagy szeretet és odafigyelést, amiben a hétvége során részünk volt.
A hétvége célja az volt, hogy játékos feladatok keretében jobban megismerjük egy -
mást, s növekedjék bennünk a közösségi érzés. Kompromisszum-készségünk, egy -
más iránti bizalmunk és problémamegoldó-készségünk fejlesztésére nagy hangsúlyt
fektettek a szervezők. Bátran állíthatom, hogy sikerült közelebb hozni egymáshoz
minket, elsős szakkollégistákat. Szász Emese beszélt nekünk a Diákbizottság munká -
járól is, és buzdított mindenkit az aktív részvételre a Bizottság munkájában.
A hétvége hamar eltelt, és biztos vagyok abban, hogy mindannyian szép emlékként
gondolunk vissza rá. Remélem, hogy lesz még alkalmunk ehhez hasonló programokat
szervezni magunknak, sőt buzdítok is ezúton minden szakkollégistát, hogy igenis
szervezzünk ilyen eseményeket. Talán nem is a szavak, hanem ez lenne a legnagyobb
köszönet azok felé, akik ezt a hétvégét megszervezték nekünk!
Köszönjük!

TÓTH TAMÁS
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Gondolatok a székesfehérvári kollégiumi hétvége
kapcsán

2011. ősz
Közösségi vállalások. Mi legyen? Teaház-felelős? Konyhafelelős? Tavaszi kollégiumi
hétvége szervezés? Hm, ez nem is hangzik rosszul. Nem egyedül kell, kreatív feladat,
kihívás. Még úgyis rengeteg idő van kitalálni és megszervezni mindent.
2012. január
Időpont? Április 13–15.
Helyszín? Legyen Székesfehérvár!
Szállás? El kellene kezdeni keresni. A többi még ráér.

2012. február
Szállás? Megbeszélve.

2012. március
Létszám? Mindenkit meg kell kérdezni. Jelöljék be magukat egy doodle-ban. Hosszú
folyamat… Soha nem lesz egyértelmű…
Szállás? Lefixálva, hivatalosan is megrendelve.

2012. április 4.

Székesfehérvári felderítő út.
Étel, buli hely, idegenvezető, szállás? Minden megvan, jó lesz! ☺
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2012. április 10–12.
Pénz? Kiszámolva, a héten be kell szedni.
Diákigazolvány-számok? Mindenkitől el kell kérni.

2012. április 13.
Még mindig van, ami hiányzik! Mi lesz ebből???

Azt hiszem, ez járt a fejemben április 13-án délután, amikor a Déli-pályaudvaron ti -
zedmagammal felszálltam a Székesfehérvárra induló vonatra az első csapattal.
Fáradtság, görcs, idegesség volt bennem, de azért bizakodtam.
Aztán azt hiszem akkor vettem észre, hogy eddig nincs semmi probléma, amikor
szombaton este a vacsorára rendelt pizzánál valaki szájából ez hangzott el: tényleg
előre így találtátok ki, hogy pizza legyen vacsorára?! Milyen jó meglepetés! Mennyire
jó ötlet! ☺ És azt hiszem, ezek olyan mondatok voltak, amelyekért érdemes volt
dolgozni. Nem is gondoltunk rá, hogy ez is ennyi örömet okozhat. Ott, annál a va -
csoránál kezdtem el feloldódni, és jöttem rá, hogy nem semmi az, amit összehoztunk.
Vasárnap persze jöttek a köszönő szavak, mosolyok, mondatok, like-ok! De egyet
talán elfelejtettem (elfelejtettünk) a nagy sietségben. Azt, hogy megköszönjem (meg -
köszönjük) mindenkinek, aki ott volt (vagy nem tudott részt venni, de gondolt ránk)
azt, amit hozzátett. Mert véleményem szerint, ha az emberek úgy állnak hozzá, hogy
ez jó lesz, érezzük jól magunkat, akkor nem fognak csalódni.
Beszélhetnénk konkrétumokról: az idén eddig leghasznosabbnak mondható fórum -
ról, az érdekes idegenvezetésről, az előadásról, a fergeteges szombati buliról, de ami
szerintem a legfontosabb, hogy talán ennyi mosolyban, nevetésben, beszélgetésben,
vidámságban már nagyon régen, vagy talán soha nem is volt még részem. Köszönöm
ezt mindenkinek!

2012. április 15.
Megcsináltuk! És már csak egy dolog van hátra: aludni, aludni, aludni…

TAMÁS LUCA

Lelki életünkről

Igent mondtam a felkérésre, hogy írjak a kollégium lelkiségéről, mert szívemnek ked -
ves a téma, azonban nem sokkal utána rájöttem, hogy erről nem lehet csak „úgy” írni,
mert ezt érezni és élni kell, a szavak üresen csenghetnek… Azért mégiscsak meg -
próbálkozom a kollégium lelki életének bemutatásával, haladva az objektív valóságtól
a szubjektív élményekig.
Fenntartónk a jezsuita rend. Kollégiumunk neve tükrözi közösen vallott értékren -
dünket. A közös terekben nem meglepő egy-egy kereszt, teljesen természetes, hogy
van kápolnánk, Oltáriszentséggel, mely folyamatosan nyitva áll az imádkozni vágyó
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kollégisták előtt. A tanév nálunk Veni Sancte-val kezdődik és Te Deummal ér véget. 
Két kollégiumi lelkész biztosítja a vezetett lelki fejlődést, minden héten van kollé -
giumi szentmise vagy szentségimádás. Kedd esténként egy-egy kollégista vezetésével
együtt imádkozhatunk társainkkal, társainkért, szerdán kompletóriumot végezhetünk
közösen. Minden félévben egy lelkigyakorlatot és rekollekciót szervez két kollégista
és a kollégiumi lelkészek. 

Vizsgaidőszakban egy vizsganaptárba beírhatja mindenki az előtte álló megmérette -
téseket, s nekem az a tapasztalatom, hogy egy kollégista sem megy el úgy vizsgázni,
hogy ne legyen valaki, aki imádkozik érte. A születésnapi köszöntések nálunk az ároni
áldás közös eléneklésével kezdődnek. Vízkereszt után lelkészeink megáldják a közös
helyiségeket és a szobákat. Nagyböjtben keresztutat imádkozunk.
A felsoroltak azonban nem kötelezőek. Felnőtt emberek vagyunk, s már nem azért
vetünk keresztet étkezés előtt, mert prefektánk vagy szüleink megkövetelik tőlünk.
Neveltetésünk és saját döntésünk vezérel bennünket arra, hogy éljünk azokkal a lehe -
tőségekkel, melyeket a kollégium vezetősége és társaink kínálnak nekünk „lelkiség”
címén. Mindennek a titka talán az, hogy lehetőségünk van akkor és olyan módon lelki
életet élni, amikor és amilyen módon igényünk van rá. Nincsenek kötelezettségek,
azonban rengeteg lehetőség kínálkozik. 
Azt gondolom, a kollégium lelki élete egy élő valóság, melyet nagyon nehéz be -
mutatni, mert ezt érezni és élni kell. Egy olyan megfoghatatlan közös nyelvet kellett
volna bemutatnom, melyet nem lehet szavakkal megragadni, melyet az ember akkor
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érez és ért meg, mikor élete valamely határhelyzetében a közösség tagjai a közös
értékrendtől vezérelve egyként sorakoznak fel mögötte, mikor támogatásukról biz -
tosítanak, s az ember megnyugvást lel a mondatban: „Imádkozom érted!”.

LENGYEL LEA
szakkollégista

Láss, ne csak nézz

Egy olyan közösségben, mint amely a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban van,
öröm filmklubot szervezni. Bátran vehettem a programba magyar, szerzői, vagy
mélyebb témájú filmeket, amelyek megértő szemekre, fülekre és szívekre találtak itt.
Az első félév tematikája a magyar történelem volt ’56-tól a rendszerváltásig. A for -
radalommal kapcsolatban a Szerencsés Dániel című filmet néztük meg, aminek kap -
csán az emigráció és a honvágy témáit boncolgattuk. A megtorlásokkal volt össze -
függésben Fábri Zoltán Sánta Ferenc regényéből készült Az ötödik pecsét című meg -
rázó, komoly erkölcsi dilemmát felvető filmje, amely után hosszasan beszélgettünk a
bennünk felvetődött gondolatokról, érzésekről. A kádár-korszak „legvidámabb ba -
rakkját” Tímár Péter Csinibabája idézte meg sziporkázó humorával és halhatatlan
szállóigéivel. A film után Kocsev Bence tárta fel a film mélyebb rétegeit, a szóviccek,
szimbólumok politikai, történelmi jelentéseit. Az utolsó, a rendszerváltást az éppen
akkor érettségiző fiatalok szemszögéből láttató film a Moszkva tér volt. A mára már
kultuszfilmmé vált alkotás sokunk kedvence, megunhatatlan.
A második félévben a filmklub a társadalmi problémákra koncentrál. Az Almanya, a
török paradicsom című németországi török rendező által készített filmet még éppen
játszották a Vörösmarty moziban, így a Párbeszéd Termét ez alkalommal mozi -
teremre cseréltük. A témát – a németországi török bevándorlók életét, kultúráját,
identitászavarát – szellemesen, megkapóan és bizony meghatóan dolgozza fel a film.
A második félév műsorában szerepel még Emir Kusturica Cigányok ideje című filmje,
amely lírai szemléletmódjával közelebb hozza és érthetőbbé teszi a roma kultúra
sajátosságait.
A filmklub adta az ötletet, hogy regisztráljam a szakkollégiumot a Nemzeti Audio -
vizuális Archívum honlapján, így az Ignác is NAVA-ponttá vált. A gyűjtemény pél -
dányai (magyar játékfilmek, Minden Tudás Egyetemének előadásai, Magyar Világ -
híradók 1919-49 között stb.) a kollégisták számára ezentúl bármikor elérhetőek,
bővítve a kulturális és tanulmányi lehetőségeket.
A szakkollégisták visszajelzései megerősítenek abban, hogy igény van egy ilyen, a fil -
mek művészi oldalát, mélyebb szellemi, lelki világát megmutató, a közösségben el -
mélyült és termékeny beszélgetéseket és vitákat kibontakoztató programra. Remélem,
hogy a filmklub a következő években is legalább ennyire hangsúlyos helyet kap a szak-
kollégiumi eseménynaptárban.

HUSZTHY ZITA
filmklubszervező
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A Niagarától a dán fjordokig

„Az igazi felfedezéshez nem új tájak kellenek, hanem új szemek…”

Vágytam az utazásra. Egyetemi tanulmányaim alatt több okot is találtam rá, miért
volna jó egy kis szünetet tartanom. Fejleszteni akartam a nyelvtudásomat és vizsgázni
szerettem volna önismeretből. Úgy éreztem, szükségem van arra, hogy időt szánjak
magamra. Komoly munkára készülök, nem lehetek a körülmények áldozata. Mindent
tudatosan kell vállalnom és meg kell erősödnöm a hivatásomban (vagy ha úgy a jobb,
el kell engednem azt).

Egy év sok idő. Főleg, ha arra gondolok, mennyi minden történt velem ezalatt az idő
alatt. Milyen sok élményben volt részem, milyen tájakon jártam, hány barátot szerez -
tem, micsoda lelki utakat tettem meg és mennyi mindent tanultam. Hitről, barátságról
és úgy általában – az életről. Úgy tartják, egy férfi élete akkor kezd igazivá válni,
amikor életét képes egy egységes, valahová tartó történetté fűzni és mindennek látja
benne a helyét és értelmét. Ehhez elsősorban arra van szükség, hogy őszinte legyek.
Mindenekelőtt magamhoz, s így mindenki máshoz.
Számos élményben volt részem. Ezekről nagyrészt a blogomon (http://ottho -
nihegyek.blog.hu) is hírt adtam, de egy kicsit azért jól esik nekem is felidézni a kö -
zelmúltat. Az elmúlt egy évben két külön világgal ismerkedtem meg. 2011 szeptem -
berétől az Egyesült Államokban voltam egészen decemberig. Majd innen hazatértem
„karácsonyozni” és indultam is tovább a dán félszigetre, ahol jelenleg is tartózkodom.
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Először megpróbálom az amerikai élményeket összefoglalni, majd rátérek Dániára.
Mivel történetleírós élménybeszámolóm tényleg elérhető az interneten, engedtessék
meg nekem, hogy inkább a belső utazásra fókuszáljak írásomban. Szeretném meg -
osztani Veletek a tapasztalataimat és átadni valamit abból, ami engem változásra
sarkallt. 

Az hogy egyáltalán lehetőségem volt kimenni az újvilágba, elsősorban dr. Forgách
Péternek, a Calasanctius Training Program (CTP) szülőatyjának volt köszönhető, aki
bizalmáról tanúságot téve meghívott magához Buffaloba három hónapra. Ott tar -
tózkodásom alatt az ő kilencven éves édesapjára, a nagymúltú Baránszki Tibor bácsira
vigyáztam. Szállásadómmal hamar közeli, baráti kapcsolatba kerültünk. Leírhatatlan,
mennyi mindenre tanított meg Tibor bácsi. Sokat gazdagodtam hihetetlen történe -
teiből és az őszinte igazságkereséseiből. 

A tervem az volt, hogy kintlétem alatt megismerjek egy másik kultúrát, hogy nyelvet
tanuljak és hogy magamba szívjam mindazt, ami naggyá tette Amerikát. Mert igenis
vannak dolgok, amikhez nagyon jól értenek az amerikaiak. Ilyen például a szervezés.
Elképesztő, milyen precízen rendezik meg saját kis programjaikat. Volt ebben részem
sokfelé. A nyelvtanulásról csak annyit, hogy egy olyan intézetbe jártam angol órákra,
amely elsősorban menekültekre, külföldi munkavállalókra fókuszál. A sokszínűség
nagyon izgalmassá tette azokat az esti órákat. 

Amire viszont itthon még nem is gondoltam, hogy milyen széleskörű kapcsolati
rendszerre teszek majd szert az amerikai magyarok körében. Szerencsémre sokfelé
eljutottam és sokféle emberrel találkozhattam. Jártam Fillmore-ban, az amerikai ma -
gyar cserkészet fellegvárában, Chicagoban az ottani magyarok által szervezett szüreti
bálon, Clevelandben az 51. Magyar Kongresszuson, ahol illusztris társaságnak adhat -
tam elő az egyetemen végzett projektmunkámról, valamint a Gyökerek Mozgalomról.
Eljutottam Ithacába a Cornell Egyetemre, bejártam Finger Lakes meseszép tájait és
többször megcsodálhattam a grandiózus Niagara-vízesést. Többször jártam Kana -
dában is, ahol családi ismerősöket és frissen szerzett cserkészbarátokat látogattam
meg. Többnyire Toronto volt a fő látványosság. Itt részt vettem egy magyar tánc -
házon, kipróbáltam ötféle konyhát és felmentem a világ egyik legmagasabb szabadon
álló tornyába, a CN Towerbe. Felejthetetlen volt New York is. Főleg, mert szinte telje -
sen egyedül jártam be az „egész” várost, a saját terveim alapján, a saját tempómban.
Itt azért sikerült a legtöbb tipikus New York-i turistalátványosságot felkeresni. A
legnagyobb élmények közé tartozik a Chinatownban bevállalt kínai gyógymasszázs, a
Central Parkban elköltött reggeli és a St. Patrick katedrálisban elcsípett karácsonyi
koncert.
Izgalmas volt megtapasztalni a Halloweent és a Thanksgivinget is eredeti, amerikai
környezetben. Érdekes volt az amerikai nép mentalitásával testközelben találkozni.
De különösen az amerikai magyar közösségek tettek rám nagyon pozitív benyomást.
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Megtapasztaltam milyen nehéz, vagy legalábbis nem kézenfekvő magyarnak maradni
egy idegen kultúrában. A nehézség persze elsősorban nem kívülről származik, hanem
belülről fakad. Elég elszántnak kell lenni és időt, energiát, pénzt nem sajnálva áldozni
kell rá. De akikkel én találkoztam, azok közül a többségnek sikerült. Ez javarészt a
cserkészetnek köszönhető.

Sok mindent hazahoztam magammal Amerikából. Ezek főleg mentalitásbeli dolgok.
Őszintén mondhatom, hogy sokat tanultam kint emberségről, kitartásról, munkamo -
rálról és talán nem is annyira furcsa, de a magyarságról is. Hálát adok mindenért és
tudom, hogy a kialakult kapcsolatok megmaradnak és valamilyen formában folyta -
tódik ez a történet.

S hogy most térben és időben is ugorjunk egy kicsit, rátérnék jelenlegi tartózkodási
helyemre, Dániára. Itt a Vestjylland Hojskole néven ismeretes dán népfőiskolában
vagyok ösztöndíjjal. Ez a fajta iskolatípus nem illik bele más országok oktatási rend -
szerébe. Sajátossága a már meglévő rendszer kiegészítésében, támogatásában rejlik.
Itt a teljes emberre fókuszálnak és a művészet, a fenntarthatóság, valamint a de -
mokrácia jegyében formálódnak az emberek. Jelentkezhetnek ide középiskolás korú
diákoktól kezdve negyvenéves munkanélküli embereken át akár hatvanöt éves nyug -
díjasok is.
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Földrajzilag a dán félsziget nyugati oldalán vagyunk. A legközelebbi város Ringkoe -
bing, amely egy felmérés alapján elnyerte a legboldogabb város címet. Dánia idilli. Az
óceán kiegyenlítő hatása következtében kiegyensúlyozott az időjárás, és nagy megle -
petésemre korántsem annyira esős, mint gondoltam. Közelünkben (öt percre) van egy
fjord, egy negyedórás kocsiúttal pedig a tengerhez érkezhetünk.

Sok-sok kirándulást tettünk eddig a környéken, jártunk már Aarhusban, Odenseben
és Koppenhágában is. Aarhust csak egy nap alatt fedeztük fel, Odensere pedig csak
egy órácska jutott. Koppenhágára viszont már két napot szántunk. Megéri akár töb -
bet is. Amerikában Chicagóra mondtam azt, hogy gigantikus méretei ellenére egy
élhető, tiszta és vonzó hely. Koppenhága sem kicsi, és talán egy kicsit másképp, de ez
is igazán élhető és barátságos város, számos érdekes látnivalóval.

Maga az iskola hatalmas élmény. Teljesen mást tapasztalni itt, mint amit egy átlagos
magyar iskolában kap az ember. A dán mentalitásban az a vonzó, hogy komolyan
veszik saját magukat, és az a rendszer, amit több mint százötven éve csiszolnak, tö -
kéletesítenek, kellőképpen szolidáris és minden embernek van egy alapvető méltósá -
ga, amit nem szennyeznek be sztereotípiával. Ez számunkra, magyarok számára
eléggé elképzelhetetlen, de a saját szememmel látom, hogy működik. Az emberek
köz ti bizalom is igen szembetűnő. Tisztelik a különbözőséget (azt, ha tudsz önma -
gadben igazán magára találhat az ember. Minimális stressz, kibontakozási lehetőség
zenében, táncban, kézművességben és (!) gasztronómiában. Az iskola ökológiai vo -
nala pedig egyszerre gyakorlatias és elméleti. Itt is inkább az emberek hozzáállásbeli
sajátosságaiból gazdagodtam, mintsem az új ismeretek által. 

Hazatérésem közeledik. Lassan mélyebben számot kell vetnem a bennem lezajlódó
változásokkal, hogy új emberként visszatérve gazdagítsam környezetemet. Hálás
szív vel gondolok vissza az elmúlt hónapokra és közben tudom, „minden kegyelem”!

PÓLYA VIKTOR
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Egy év Angliában, autistákkal

Ébresztés, zuhanyoztatás, reggeli, délelőtti programok, ebéd, pihenő óra, délutáni
prog ramok, vacsora, fürdetés, fektetés.
Nagyjából e menetrend szerint teltek a napjaim az elmúlt év során. Angliában, Bris -
tolban, illetve Walesben önkénteskedtem autista fiatal felnőttek mellett. Kívülről
egyáltalán nem látványos munka, egész napos együttlétet jelent, a különböző ké -
pességű fiataloknak különböző típusú segítségnyújtással. S bár kívülről nem látvá -
nyos, számomra meghatározó év, sok tapasztalattal és nagy belső változással.
Hogy mi is az autizmus? Azt hiszem (legalább is saját tapasztalatom szerint) nagyon
nehéz leírás alapján elképzelni, főleg mivel végtelenül változatos megnyilvánulási for -
mái vannak. Az autizmus spektrumzavar egy olyan állapot, amiben speciálisan három
területen: a szociális készségek, a kommunikációs készségek és bizonyos gondolko -
dást, fantáziát, érdeklődést meghatározó készségek területén késés, diszfunkció fi -
gyelhető meg. Ez súlyos zavart okoz az egyén fejlődésében, elsősorban a világ meg -
értésében, az alkalmazkodásban. Megnyilvánulási formái a bizarr viselkedési jegyek,
kommunikációs nehézségek és a szociális kapcsolattartás nehézsége. Az autisztikus
spektrum nagyon széles skálát foglal magában. A külvilágra alig reagáló szinttől egé -

szen a magasan funkcionáló kategóriáig terjed, gyakran együtt jár bizonyos szintű
értelmi fogyatékossággal, és ezek a legkülönbözőbbképpen kapcsolódhatnak össze.
Az év során találkoztam a külvilágra egyáltalán nem reagáló, pelenkát hordó fiataltól a
folyékonyan beszélőkig. Egyik kedvencem, bár beszélni nem tud, folyamatosan keresi
az interakciót, végtelenül aranyos, ahogy a 10 általa ismert szót ismételgetve, fizikai
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kontaktust teremtve és mások gesztikulációját utánozva állandóan kommunikál – nála
például az autizmussal szemben inkább a tanulási nehézség dominál. Egy másik fiú
beszélni, sőt írni, olvasni is tud, viszont ha a menetrendjében változás áll be, vagy
néhány dolog, ami számára fontos, nem rendeltetés szerint működik, akkor teljesen
kibillen az egyensúlyából, nagyon könnyen túlingerlődik, és ezekkel a helyzetekkel
megküzdeni különösen nehéz számára – nála egyértelműen az autizmus dominál a
tanulási nehézséghez képest.

Ahogy új és új embereket ismertem meg, mindig rácsodálkoztam, hogy mennyire
csodálatosak, különlegesek és megismételhetetlenek. Mindegyikük egy teljesen külön
világ tökéletesen egyedi jellemmel.
A kint töltött idő során három különböző helyen fordultam meg. Az első három
hónapot egy fiatal felnőtteknek otthont adó walesi tanyán töltöttem, majd egy induló
bristoli otthonban voltam januártól. Azonban a kettő között egy hónapot a St. Chris -
topher’s Schoolban töltöttem megfigyeléssel, „shadowing”-olással (azaz árnyékként
követve figyeltem a mindennapjaikat). A fiúk innen költöztek át az induló házba. Az
autizmus a fiúknál átlagosan négyszer gyakoribb, én egy lány kivételével csak fiúkkal
dolgoztam, ezért általában csak a fiúk-nak hívom őket. A St. Christopher’s School egy
Steiner-féle redszerben működő bentlakásos speciális iskola. Közösségben való életre
tanítják a fiatalokat, s próbálják a környezetet az egyéni szükségletekhez igazítani.
Bevonják őket a házimunkába, ház körüli teendőkbe, közös étkezések vannak minden
alkalommal. Reggel, délben, este összegyűlnek a nappaliban egy rövid vers, ima, ének
erejéig. A napnak ilyen fajta struktúrálása (több más dolog, mint például a napok
különböző színnel való jelölése mellett) segít nekik redszereben látni, ami többüknek
különösen fontos. Az iskolában folyamatos fejlesztés is folyik, elsősorban a kommu -
nikációs készségre vonatkozóan, mivel a bentlakók kis százaléka beszél, ezért jel -
nyelvre és képekkel való kommunikációra tanítják őket. Ezen túl az önellátás, a szo -
ciális készség, írás, olvasás stb. fejlesztése is napirenden van. 

Többnyire ugyanazzal a gondozottal töltjük a napjainkat. Így lehetőség nyílik egy
nagyon sajátos  kapcsolat kialakulására. A legszebb élményem a munkában az, hogy
„megfejtek” valakit, aki valószínűleg egészen máshogy látja a világot, de sem ezt, sem
a szükségleteit nem tudja kifejezni, legalábbis nem úgy, hogy megértsem. Viszont
ahogy egyre több időt töltünk egymással, kezdünk egymásra hangolódni, kezdek a
kiszámíthatatlanságában kiszámíthatóságot találni, megérteni, hogy mit miért tehet,
egyre jobban tudom őt segíteni, ő pedig kezd megbízni bennem. Csodálatos, amikor
igazán reagál rám, sőt kapcsolatot kezdeményez, ezzel kilép a saját világából, így nem -
csak egy helyen, hanem együtt is vagyunk.
A megérkezésem utáni első napok/hetek mindenesetre döbbenettel társult újdon -
ságot tartogattak számomra. Az első házban hatuk közül négyen pelenkát viseltek, a
hangok, a mozdulatok, a közös evések mind nagyon idegenek voltak. Ez a része a
feladatnak, mint pelenkázás, mosdatás, rövid időn belül teljesen természetessé vált.
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Ezek után jöttek a nehezebb dolgok, a kiszámíthatatlanságukban támpontokat ke -
resni, kapcsolatot építeni velük. Óriási élmény, ahogy kialakul egy kapcsolat, de sok
idő kell hozzá.

Mindegyikükhöz valami más kell, valakihez több türelem, máshoz kreativitás és spon -
taneitás, megint máshoz sok nyugodtság. A legfontosabb mindegyik közül talán a
dolgok lazábban vétele és a pozitivitás. Egyrészt vannak helyzetek, ahol nem sikerül
megállítani őket, és a járókelőkből érthető módon megdöbbenést vált ki egy-egy
megnyilvánulásuk. Valószínűleg nagyon megijedhetett például az a piros lámpánál
várakozó hölgy, akinek az autójába beugrott az egyik (testileg tökéletesen egészséges,
180 cm magas, erős, gyors, ügyes mozgású) fiú, s a következő pillanatban a hölgy azt
látta, hogy még két férfi (a két gondozó) rohan az autója felé. Másrészt olyan is van,
hogy valami fontos dolgot nem sikerül kivitelezni, vagy nem tudunk segítetni nekik
megküzdeni egy helyzettel. Elég nehéz volt látnom, mikor legnagyobb higgadtságunk
mellett sem tudtunk segíteni lenyugodni nekik, és persze szépen megkérni sem lehet
őket, hogy ne harapják, ne bántsák magukat (vagy minket).
Sokszor kihívással teli a feladat, de utólag visszanézve sok történetet inkább viccesnek
látok, és a munka közben is rengeteg kedves, vicces helyzet adódik. Vannak, amiket
nem fogok elfelejteni. Nagy derültséget váltott ki például, amikor az egyik legne -
hezebben kezelhető fiú úgy köszönt el tőlem, hogy „Bye-bye sweetheart!”, de minden
olyan pillanat fantasztikus és emlékezetes, amikor reagáltak rám, játszani kezdtek ve -
lem, vagy valami újat alkottak. Ezek az örömök adtak mindig lendületet a továb -
biakhoz.

A „munkán” kívüli idő sem telt unalmasan. Egészen az év elején csatlakoztunk a
plébánia fiataljainak meglehetősen sokszínű csoportjához, az angol többség mellett
voltak németek, franciák, lengyelek, ausztrálok. Velük sokfelé kirándultunk, Stone -
henge-től Oxfordig bejártuk Bristol környékét. Gyönyörű vidékeket és sok hangu -
latos angol kisvárost látogattunk meg. Megismerkedtünk a kihagyhatatlan angliai pu -
bokkal.

Mindenképpen a nyugati szemlélettel való találkozás eredménye, hogy bár eddig is
nagyra becsültem, valahogy mégis új meglátásba került bennem mindaz az érték, amit
Magyarország rejteget: az ezer éves múlt, a magyar nyelv, az irodalmi gazdagság,
hagyományok, a magyar konyha (egy évig a „fish and chips” és „beans on toast” mel -
lett ez nem is annyira meglepő).

Nagyon nagy hálával gondolok erre az angliai évre. Az egész kint töltött időben a
legérdekesebb és egyben a legszebb az a kettősség, hogy a fiúknak „csupán” egy gon -
dozója voltam a sok közül, nem vagyok benne biztos, hogy felismernének egy év
múlva, mégis úgy érzem, hogy sajátos módon, de barátok lettünk, és hogy ez a kap -
csolat talán nem csak nekem, de nekik is meghatározó.

PÜNKÖSTY MÁRIA
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Bemutatkozó az évkönyvbe? Elsőre végtelenül egyszerű feladatnak tűnik, mégis rend -
kívül nehéz pár mondatba belesűríteni magunkról mindazt, ami másokat remélhe -
tőleg nem untat. Egyből felvetődik a kérdés: hol is kezdjem. Az Ignáccal való is -
merkedésem idestova 6 évre nyúlik vissza, amikor is a bátyám beadta a jelentkezését a
kollégiumba. Kristálytisztán emlékszem, hogy akkor eszem ágában sem volt miskolci
lakosként Pestre jönni, testvéremhez hasonlóan jogot tanulni, pláne nem akartam vele
egy fedél alatt lakni. Jelentem most 19 évesen, az ELTE Állam- és Jogtudományi ka -
rán elsőéves jogászhallgató vagyok, valamint ugyancsak első évemet töltöm a szakkol -
lé gium közösségében is. Valószínűleg nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel,
hogy a sürgő-forgó hatalmas világvárosban óriási lehetőség, ha van egy csendes „szi -
get” a belváros közepén, ahol mindig segítséget találsz, legyen szó az egyetemi ta -
nulmányaidról, a lelki életedről vagy bármi másról, ami éppen foglalkoztat. Ezzel a
reménnyel, várakozással küldtem el jelentkezésem, és őszintén, tapasztalatokkal a há -
tam mögött mondhatom azt, hogy nem csalódtam. Már ez alatt a pár hónap alatt is
felejthetetlen élményeket nyújtottak a kollégiumi hétvégék, a közös pingpongozások,
zenélések, éjszakákon át tartó beszélgetések a szobatársakkal, a közösen szervezett
szimpóziumok, vacsorák. A teljes lista valószínűleg elfoglalna pár oldalt, ezért azt
hiszem, itt befejezem mondandómat. Az elkövetkezendő pár évben, remélem, ren -
geteg új kapcsolatra, életre szóló barátságra tehetek szert, valamint aktív tagja lehetek
a folyton növekvő „családunknak”.

ALAKSZAI LÁSZLÓ

Angeli Orsolyának hívnak, 2011 szeptemberében költöztem be a szakkollégiumba, és
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán vagyok elsőéves hallgató.
Bár tudtam, hogy szakkollégiumunk döntően társadalomtudományi beállítottságú, és
így a szakmai fejlődésemre nem lesz közvetlenül hatással, a közösség nagy vonzerőt
jelentett számomra. Ahogy teltek a hónapok, a tanulmányi programot is megszeret -
tem. Fontosnak tartom, hogy az orvostudomány mellett szélesítsem a látókörömet, és
egy elmélyültebb általános műveltségre tegyek szert.
Elsőévesként talán még kicsit korai azon gondolkodni, hogy mit szeretnék csinálni
hat év múlva, ennek ellenére már régóta tervezem, hogy a szülészet-nőgyógyászat
szakirányt választom. Legfőbb célomnak az abortusz elleni küzdelmet tekintem, erre
a hivatásra szeretnék a lehető legjobban felkészülni az elkövetkező pár évben.
Tanulmányaimon kívül fontos szerepet játszik életemben a zene: 12 éve hegedülök,
koordinátora és tagja vagyok a kollégium zenekarának, melyet 2011 őszén alapítot -
tunk.

ANGELI ORSOLYA
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„Úgy bízzál, mintha mindent csak Isten tenne, és úgy cselekedjél, mintha mindent
neked kellene elvégezned” – Loyolai Szent Ignác.
A fenti idézet különösen igaz fiatal felnőtt éveimre. Úgy bízok és úgy álmodok, mint -
ha mindennek csak az isteni végtelenség szabna határt. Ugyanakkor már tudom, hogy
ebből csupán annyi valósulhat meg, amennyit magam elvégzek. Csodaszép szakasza
ez az életnek!
Ebbe a szakaszba pedig – a pesti egyetemista létbe – egész messziről, Kárpátaljáról
csöppentem. Kárpátalja romantikus hely. Nemzetek élnek rajta évszázadok óta egy -
más mellett. Az emberek vendégszeretők, életvidámak, szorgosak és ritkán panasz -
kodnak. Aki ellátogat hozzánk, az rögtön megérzi ezt, aki pedig Magyarországra jön
onnan, magával hoz egyfajta olthatatlan derűt, amit még a szigorú vámvizsgálat sem
tud elvenni tőle!
Orvosnak készülök. Ha megkérdezik, hogy voltak-e orvosegyéniségek, akik elindítot -
tak a pályámon, mindig igennel válaszolok: sok rossz orvossal találkoztam, akik miatt
úgy gondoltam – s úgy gondolom –, hogy ezt ennél jobban kell, és jobban fogom
csinálni. A tanulásban mindig ez motivál.
Egyelőre a gyermekgyógyászat érdekel. Semmit sem tartok izgalmasabbnak annál, mint
egy csillogó szemű óvodás doktor bácsijának lenni, vagy egy kíváncsi kamasz komoly
kérdéseire válaszolni.
Aztán, hogy végül mi lesz belőlem, mennyit ad Isten, s mennyit adok hozzá én, Szent
Ignác sem tudná megmondani. Addig is boldogan tekintek előre! Ez az én ars poeti -
cám.

BÁRDOS DÁVID

Hogy miért az Ignác

Otthont keresel, mert ez csak szállás.
Hazát szeretnél, hol vár megváltás.
Biztonságot, meleget, hol tűzben égve magad lehetsz.
Nem szorít félelem és elvárás.
Kincseid szabadon szórhatod.
Lelkesedsz.
Nem csak remélsz, hiszel.
Ragyoghat teljes valód, nem csak lelked kopott, törtfényű lángja ad világot.
Nem futsz a tudás után, hisz hited minden boldogságod.
Nincsenek ideák, csak a valóságban való szüntelen fürdőzés áradó boldogsága.
Ahol minden napban eléghetsz ezerszer.
Ahol a gyermek ártatlan, töretlen rajongásával szerethetsz ezer és ezer embert.
Ahol nem kell magyaráznod, kit szeretsz és miért.
Hol minden szeretet célba ér s nem kérdezik: „Miért? Miért pont én?”.
Hol örömmel fogadnak, nem felhúzott szemöldökkel, gyanakvó tekintettel.
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Ahova nem ér el a kicsinyesség és sérült önérzetek süvítő vihara, csak a mély, békés,
elfogadó szemek csillogása.
Itt mögöttem, bennem nem a hurrikán romboló dühét, pusztító erejét, de teremtő
csendjét és rendező elvét látják.
Ahol értik: nem törni-zúzni, lelkeket égetni jöttem! De, szíveket forrasztani! Új és
újabb kapukat tépni fel az ember teljesebb, nagyobb dicsőségére és szeretetére.

BELÉNESSY BLANKA

”I have come to set the world on fire, and I wish it were already burning!”
(Luke 12:49) Mi más lenne hivatásunk, mint jobbá tenni a világot? Ha ez nem megy fi -
noman, csendesen és „keresztényeskedőn” senkit megbántani nem akaró módon, az
nem jelenti azt, hogy felmentést kaptunk, csak azt, hogy nem voltunk „elég közel”
(Robert Capa után).
Egy langyos pocsolyát felkavarva mindenképpen zavaros lesz a víz. De van-e tisztább
és gyönyörűbb a rohanó hegyi pataknál, amit az áramlások tisztára mosnak, és ahol
egy bedobott kő csak egy újabb örvénylő ívet hoz létre? Az állóvíz nehezen tisztul ki
a szennytől, a hegyi patak viszont azonnal kimossa magából az idegen anyagot.
Nem tartom lényegesnek, hogy melyik egyetemen és milyen szakot tanulok, mert ez
nem mond el rólam sokat, csak annyit, hogy a sok engem érdeklő dologból ‒ mind -
egy, miért ‒ éppen ezt és ezt választottam ki. Amit fontosnak tartok, hogy a társada -
lom számára hasznos munkát végezzek, és hogy így önmagammal elégedett legyek.
Igyekszem majd minél többfelé hegyi patakokat létrehozni.

„Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lob -
banjon!” (Lukács 12,49)

BOKROS FERENC

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Másodéves egyetemistaként nem is olyan egyértelmű, mit jelent az, mikor ezt a szót
használom: otthon. Azt azonban világosan érzem, hogy fontos számomra: nemcsak
az, hogy én megtaláljam a helyem, de az is, hogy másokat is hozzá tudjak segíteni
ahhoz, hogy otthon érezzék magukat! Nagyon örülök neki, hogy erre sokszor lehe -
tőség nyílik: az egyetemen demonstrátorként mindig arra gondolok vissza, mennyi -
szer átlendített egy nehézségen a felsőbb évesek biztatása és bizalma. Az Ignác pedig
egy olyan „terep”, ahol igazán kibontakozhat az ember ilyen téren: az angyal-védenc
program, az egymás iránt való figyelem, közös kirándulások, beszélgetések mind-
mind megerősítenek abban, a helyem jó helyen keresem. Sok szállal kötődöm a kollé -
giumhoz, talán éppen azért, mert olyan, mint amilyennek egy ideális otthont elképze -
lek: szeretettel, ugyanakkor alkotó feszültséggel teli, felfelé húz, figyelmet kap a szak -
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mai fejlődésünk, de az emberi oldalunk is, vannak szuper bulik, vidám közös prog -
ramok, de van helye mellette az elcsendesedésnek, imának is. Ez alatt a két év alatt sok
szívmelengető élményt szereztem, de úgy érzem, még van jó néhány színtér a kollé -
giumban, ahol szívesen adnék még többet magamból. 
Így úgy gondolom, nemcsak most, de az elkövetkezendő néhány évben azt tudom
majd mondani: itt van a helyem!

BORSOS TÜNDE

Hogy hol találkoztam először Ignáccal? Soha nem gondoltam volna, de az egyetemi
gólyatáborban jött velem szembe. Akkor még semmi különöset nem jelentett szá -
momra ez a szó, de aztán valahogy nem találtam a helyem az új városban. Végül úgy
döntöttem, megpróbálom a felvételit! Már az írásbelit is élveztem, a szóbeli pedig
felkerült az „életem meghatározó pillanatai” listára. Úgy érzem, életem egyik legjobb
döntése volt. És hogy miért? Eddig két kollégiumban laktam. Tavaly, amikor estén -
ként a metrón zötykölődve felhívtam Veszprémet, mindig azt mondtam, „megyek a
koliba”. Idén az Ignácba jövet mindig azt mondom, „haza megyek”. Ez az, ami meg -
különbözteti az Ignácot a többi kollégiumtól. Azt hiszem, megtaláltam azt a helyet,
ahol tényleg jól érzem magam. Reggelinél közös ébredezés, este pedig vacsora, be -
szélgetés. Ismerős emberek, barátok vesznek körül, ez az, ami tavaly hiányzott. Kol -
légiumi hétvégék, közös kurzusok, szimpózium, egy kis zenélés. Ignác, én így sze -
retlek!

CSEPELY ESZTER

„Onnan fogod tudni, hogy jól vagy, ha nem találsz senkit, akinek a helyébe’ lennél” ‒
hangzik el e gondolat a dalban, amit pár napja hallgattam. Amint tudatosult bennem a
mondat és annak jelentése, rögtön elgondolkodtam: kinek a helyében is lennék most
szívesen? És hol?
Mielőtt beadtam volna jelentkezésemet az egyetemre, hosszú hónapokat gondolkod -
tam azon, hogy tegyem-e meg, vagy várjak még vele. Annyi minden érdekeset láttam
és láthatnék a világban, amit oly’ szívesen megismernék, megtapasztalnék, és sokkal
többet tudnék gyarapodni vele – véltem akkor – azáltal, hogy megélem, és nem va -
lakitől hallom.
Később mégis úgy döntöttem, hogy várok még a csatangolással és egyetemre jelent -
keztem. Felvételt nyertem az ELTE Földtudományi szakára, és ezzel párhuzamosan az
Ignáctól is kaptam egy lehetőséget. Azzal, hogy a szakkollégium tagja lettem, az egyetem
mellé bevállaltam egy olyan helyet, ahol – meglátásom szerint – roppant fon tos aktívnak
lenni, időt szánni rá és mindenből a lehetőség szerinti maximumot ki hozni. Mindezekért
cserébe azonban hatalmas értékeket lehet elkönyvelni, felérhet egy olyan tapasztalattal,
amit én „kóborlással” szerettem volna megszerezni. Ezenfelül itt nem csak gyűjtöget -
hetem a tapasztalatokat, hanem jelenlétemmel én is adhatok más nak némi tudást.
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Rengeteg lehetőség van ebben a helyben és azokban az emberekben, akik most kö -
rülvesznek. Annak a sokszínűségnek a segítségével, ami a szakkollégiumot jellemzi,
mind emberileg, mind szakmailag, a személyem és az elkövetkezendő életem fontos
pilléreit építhetem fel. És amit beleteszek, többszörösen kapom vissza, szellemiekben
és lelkiekben gazdagon indulhatok majd a világba.
A kezdetben feltett kérdésre reflektálva, hogy kinek a helyében szeretnék lenni, vagy
a világ melyik pontján szeretnék táborozni: itt, a saját helyemben. Úgy látom, a Jóisten
megint gondoskodott rólam. Egy fantasztikus helyre kerültem és élni szeretnék az el -
nyert lehetőséggel. És köszönöm, nagyon jól vagyok…

CSICSÁK PÁL

Csonka Bálint elsőéves hallgató vagyok, tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egye -
tem Villamosmérnöki Karán végzem.
Származásomat tekintve a Kisalföld „végtelenségét” megszakító Sokoró lankáiról,
Győrújbarátról érkeztem. Amikor eldőlt, hogy a főváros lesz új otthonom, szerettem
volna megtalálni azt a közösséget, amely biztos pont lehet ebben a földrajzilag ugyan
hasonló (az alföld és a hegyvidék találkozása…), de kulturális és demográfiai szem -
pontból teljesen különböző összetételű helyen.
Szüleim példája kezdetektől fogva erősítette bennem a tudatot, hogy csak akkor vál -
hatunk emberré, ha szellemileg, lelkileg és testileg is trenírozzuk magunkat. Meggyő -
ződésem, hogy mindhárom komponens párhuzamos fejlesztése csak egyházi közös -
ségben lehetséges. Így bukkantunk az Ignácra.
Azóta itt élek és mozgok, szórakozom és tanulok, nevetek és sírok. Be kell, hogy
valljam, az utolsó ellentétpár második tagja csak nagyon-nagyon ritkán igaz rám. Előb bi
viszont annál inkább! Bízom benne, hogy ezzel másokat nem zavarok, ha igen, szól -
jatok, az Ignácban megtaláltok!

CSONKA BÁLINT

Ötvenhét hónap. Ha tanévekben számolunk, kicsivel több, mint öt és fél év. Ennyi
ideig éltem a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium falai között. Miért írom mindezt
múlt időben? Mert 2012. április 1-jén ‒ és ez nem tréfa ‒ kiköltöztem a szakkollé -
giumból. Végzős infrastruktúra-építőmérnök mesterszakos hallgatóként a diploma -
mun kámat a stuttgarti Egyetemen írom.
Sokat köszönhetek a kollégiumnak. Nemcsak a tudásom gyarapodott az ott töltött
évek alatt, de sok élménnyel és baráttal lettem gazdagabb. Azt, hogy éltem a lehető -
séggel és megpályáztam a stuttgarti ösztöndíjat, a kollégiumnak és még inkább az ott
lakó embereknek köszönhetem. Általuk tanultam meg azt, hogy a kínálkozó lehe -
tőségeket meg kell ragadni és élni kell velük.
Hogy mi vár rám a jövőben? Nem tudom. Majd kiderül.

DUDÁS MÁRIA
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Szeretek rádöbbenni a teremtett világ szépségére. Méghozzá nemcsak a hétköznapi,
gyakran felületes tapasztalati úton, hanem az apró részletek vizsgálatával, és az így
nyert rejtett összefüggéseken keresztül is. Az ELTE kémia alapszakán tanulok, így
tényleg azt csinálom, amit igazán szeretek. Ebben a tanulásban segít a szakkollégium,
ami otthont és egy megtartó közösséget is jelentett számomra az elmúlt évben. Re -
mélem, hogy megszerzett tudásomat létező értékké tudom átalakítani, és hogy így
egyszer a környezetemben élők hasznára válhatok.

EÖRDÖG ÁDÁM

1992-ben születtem Miskolcon, viszont istenigazából Tardról származom, egy kis
faluból, Matyóföldről. Itt lakik a rokonságom összes tagja, ezért vallom magam én is
tardinak. Mélyen vallásos kis falucska ez a maga kicsiny lélekszámával. Mióta az esze -
met tudom, én is járok templomba minden vasárnap a családdal. Kisebb koromban ez
szinte napi rendszerességgel történt, mivel nyáron nagymamám vigyázott rám, akit
általában elkísértem az esti misékre. Mikor nagyobb lettem, megismerkedtem a sport -
tal, a zenéléssel. Tíz éve kosárlabdázom és majdnem ennyi ideje gitározom is. Az
Ignáccal talán mondhatjuk, hogy egy véletlen folytán ismerkedtem meg, de sosem
bánom meg ezt a véletlent. A Budapesti Gazdasági Főiskolára járva a kollégium egy
szigetet jelent nekem a mindennapi rohanás után. Mind a kollégiumban, mind pedig a
főiskolán egy tökéletes baráti társaságnak lettem része. Az Ignácban nemcsak a vallá -
sosság és a közösség, de a bulik is összekovácsolnak minket. Ugyanúgy élem a magam
életét, mint bármely más egyetemi diák, a megfelelő mértékű szórakozást, sportot,
zenét, vallást és tanulást összekombinálva. Szakmai távon szeretnék minél mélyebbre
jutni a közgazdaságtanban és emellett hasznos társadalmi tudásanyaggal bővíteni a
nézeteimet a kollégiumi kurzusokkal.

FICZERE BALÁZS

,,Cos Who Am I? I Am A Champion!”
Az elmúlt években a pannonhalmi bencés gimnázium életre szóló gimnáziumi évei
után a Corvinus Egyetem lett az új alma materem. Tanultam, vizsgáztam, pre -
zentáltam és kihívást jelentő feladatokat oldot tam meg.
Ez alatt a három rövid év alatt a Szent Ignác Szakkollégium mellett a Bencés Diák -
szövetség, a FAKT Szakkollégium és a Vezetéstudományi Intézet is az oltalmába vett.
Igaz barátokra leltem, tanult embereket hallgattam és a magam útjára léptem. A Szent
Ignác nekem barátokat és a Szent Ignác korábbi rektorát, Kiss Ulrichot jelenti. A
barátaimat, akik szelíden visszatereltek az útra, ha botlottam, és Ulrichot, akitől
megtanultam másképp szemlélni a világot.
Már ma elmondhatom, 21 éves egyetemi hallgatóként, hogy azt csinálom, amit szere -
tek, azt tanulom, ami érdekel, olyan szakmai munkát végzek, ami vonz, olyan nyel -
veket beszélek és tanulok, amik gyönyörködtetnek.
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Rengeteg mondanivalóm van már most is, és rengeteg embernek köszönhetek na -
gyon sokat. Ma viszont még korai lenne megemlíteni őket. Majd hosszú évek múlva,
ha a végére érek annak az útnak, amit most kezdtem bejárni. De ez nagyon sokára
lesz. Hiszen ,,What we do in life echoes in eternity”.

FÓNAI DÁNIEL

Másodéves bionikus hallgatónként vagyok a kollégium tagja. Úgy gondolom, hogy
fontos szerepe az életünknek a közösség, a strukturált életmód és gondolkodás, vala -
mint a véleményformálás. Az egyetemnek és a kollégiumnak is nagy szerepe van olyan
készségek fejlesztésében, amik a problémamegoldásra fókuszálnak. Igaz, ezek sokszor
közvetve fejtik ki hatásukat, például a rendszeres számonkérésekre való fel készülés, egy-
egy vizsga-stressz kezelése, kommunikációs hangnem megtalálása. Mind ezek sokszoro -
zottan jönnek vissza a gyakorlati életben. Bár még egyetemi éveim elején vagyok, mégis
úgy érzem, hogy másfél év alatt annyit változott és fejlődött a gondolkodásom, mint egész
nyolc év alatt a gimnáziumban. Fontos, hogy az egyetemi életünk során milyen kö -
zösségbe csöppenünk bele, hiszen ez is nagymértékben ha tással lesz világképünk ki -
alakulásában. Emellett természetesen nem szabad a szakmai növekedést sem elhanya -
golni. E kettőben van kiemelkedő feladata a kollégiumnak, hiszen a társadalmi életbe való
beilleszkedést és a szakmai felkészülést segíti elő. Még egy hosszú út áll előttem, de örülök,
hogy van kikbe és mikbe kapaszkodnom a min dennapok folyamán.

GODA MÁRTON

Ars poetica? Milyen is lehet egy lassan végző gyógytornászhallgató hivatástudata? A
kérdést feltették, tehát válaszolnom is kell. Sokat gondolkodtam azon, miért is ezt a
pályát választottam. Hiszen számos jobb lehetőség közül választhattam volna, de szá -
momra tökéletesebbet nem. Nem kell szebb szakma annál, mint hogy beteg embe -
reken segíthessen az ember. Rengeteg motivációt lehet tőlük kapni és nagyon fontos,
hogy mi is tudjuk motiválni őket. Az én ars poeticámat egy szóval össze lehet foglalni,
ez a motiválás. Ez életben is törekedni kell a célok megfogalmazására és ezek eléré -
sére. Ebben segíthet minket a hitünk megtalálása és megélése.

GYŐRI BENCE

Ars poeticát írni elsősként? Hiszen mi azt már tavaly megtettük az egyetemi jelentke -
zési lapunkon! Most kezdjük el újra? Persze, sok minden történt az elmúlt 365 nap -
ban. Egyetemisták lettünk. Felnőttek? Elköltöztünk otthonról, elkezdtünk önállósod -
ni. Túl vagyunk az első vizsgaidőszakon, zárthelyiken, kudarcokon és sikereken is.
Nem minden olyan, mint ahogy elképzeltük: vannak kevésbé szeretett tantárgyaink,
amikről fogalmunk sincs, hogyan kerülhettek be a tantervbe, hiszen „semmi köze
ahhoz, amit mi csinálni fogunk”.
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De tudom már, mit fogok csinálni? Tanult szakomon a második év végén el kell
dönteni, hogy pénzügyi területre, vagy számvitelre szeretnék-e szakosodni. Ilyenkor
jó elsősnek lenni, ugyanis én már a számvitel vizsga előtt biztosan tudom, szívesen
csinálnám ezt életem végéig. Később, amikor a pénzügyi tanulmányokba merülök
majd el, el sem fogom tudni képzelni, hogyan juthatott eszembe a számvitel szak. És
úgy érzem, ez így van rendjén. Érdekel és szeretem is, amit tanulok. Úgy érzem, jó
helyen vagyok a szakkollégiumban is: a barátaim között. Azt pedig, hogy valóban mit
hoz a jövő, csak a Jóisten tudja. Nekem ez elég.

HERBATH LILIÁNA

Közel húsz évesen van egy kollégiumi szobám, másfél lezáratlan félévem az egyete -
men, rengeteg tervem és egy néha túlontúl csökönyös természetem.
Fél éve Pestre jöttem, hogy egy karnyújtásnyival közelebb hozzam az álmaimat, mint
hogy tolmács legyek, hogy az életről tanuljak, hogy éljek. Fél évet adtak, úgyis ráunok
a német nyelvre, ha muszájból kell, torkig leszek.  Na meg ha azzal keltenek és már
németül álmodok, nem olyan jó ám… Három hónappal vagyunk túl a határidőn és
büsz kén jelentem, még bírom. Mint ahogy a társaimat az egyetemen és a kollégium -
ban is. És ha valamit megtanultam Pesten, az az, hogy repül az idő. Sosincs belőle elég
habozni. Néha eltűnnék a világból és semmit tennék, esetleg visszamennék Kapos -
várra, ahonnan jöttem. Nehéznek érzem a kérdést, hol az otthonom, mert mindenhol jó.
Közel húsz évesen van még vissza jó pár évem tanulni, megunni a németet és a diák -
életet.
És van még valamim: egy biztos pontom a világban. Ez a Horánszky utca 18.

HERNER ANNA

Még nem tudtam pontosan, hogy mit és hol akarok tanulni, és a kapott diplomával hol
fogok elhelyezkedni, de azt már tudtam, hogy mindenképpen olyat szeretnék csinálni,
ami hasznos. Hasznos egy közösség, az ország, sőt akár az egész világ számára.
2009-ben úgy jelentkeztem az ELTE BTK Művészettörténet szakirányra, hogy csak
annyit tudtam, művészettörténetet akarok tanulni. A humán terület egyértelmű volt, a
művészetek szeretetét és érteni akarását otthonról hoztam, és mindemellé kaptam egy
„értékfelismerő” talentumot, amihez erősen és közvetlenül kötődik azok megőrzésé -
nek és megismertetésének vágya. Így irányult a figyelmem a műemlékvédelem felé, és
döntöttem el másodévben, hogy örökségvédelemmel szeretnék foglalkozni. Úgy ér -
zem, ennél megfelelőbb formába nem is önthetném ambíciómat, lelkesedésemet és
inspirációmat. A magyar kulturális örökség egyszerre értéke a helyi közösségnek és a
világnak, de hangsúlyoznom kell, hogy ez nem egy halott, hanem nagyon is élő örök -
ség, amely formáló és formálható erő.
Ezeket az éveket szeretném kihasználni arra, hogy minél több tapasztalatot szerezzek,
minél nagyobb tájékozottságra tegyek szert. Gyűjtöm a műemlék-felújítások, -fel -
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hasz nálások tanulságos eseteit, hogyha egyszer majd megtehetem, felelős és jó dön -
tést tudjak hozni. Idén gyakornokként csatlakoztam a Kulturális Örökségvédelmi Hi -
vatal Védetté Nyilvánítási Osztályához. Az, hogy hasznos, sőt sikeres munkát végez -
hetek, nagy örömforrás számomra, és komoly motivációt jelent. A következő félévet
az Erasmus ösztöndíjprogramnak köszönhetően Rómában tölthetem, az ottani mű -
emléki gyakorlat megismerése szintén tanulságos lesz.
Az Ignác számomra egy olyan szellemileg pezsgő és inspiráló közeget biztosít, amely
napról napra feltölt energiával és ötletekkel. Az itteni közösség befogadott, a részévé
válhattam. Nagyon sokat kaptam tőlük, és remélem én is tudok adni cserébe. Ha mást
nem, akkor a nem mindennapi városnéző sétákat.

HUSZTY ZITA

Immár negyedik éve, egyetemi tanulmányaim kezdetétől „szentignácos” szakkollégis -
ta vagyok. 2011 decemberében tájrendező- és kertépítő mérnök alapszakon záróvizs -
gáztam a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán, az idei évtől pedig ugyan -
ott településmérnök mesterszakra járok. Mindig is érdeklődéssel fordultam a város
felé, ami egy lüktető, dinamikus, érzékeny  – olykor belső konfliktusokkal terhelt –, de
folyamatosan változó és alakuló világ. Kicsit talán olyan, mint amilyennek magamat is
látom. Egy településmérnök folyamatos tanulásra kötelezett, hiszen ez a hivatás széles
látókört és együttműködési készséget kíván. Éppen ezért szerencsésnek mondhatom
magam, hogy „ignácos” lehetek: a szakkollégiumban lehetőségem nyílik belelátni tár -
saim különböző szakterületeibe, megismerni szemléletmódjukat, megtanulni együtt
dolgozni velük, ami később, gyakorló településtervezőként nagy hasznomra válik majd.
A város sokszínű. Akárcsak az „Ignác”. Ez a sokszínűség pedig gyönyörködtet, ins -
pirál, vidámmá tesz, értékek születnek belőle. Az „Ignácban” születő legnagyobb
értékek számomra a barátságok, amik minden nap formálnak, erővel, örömmel, hittel
töltenek el. Szeretem meglátni a szépet a világban, felismerni a mindennapok aján -
dékait. Sokszor ezeket éppen az „ignácosok” adják vagy mutatják meg nekem, és
ilyen kor érzem igazán: jó helyen vagyok, jó úton haladok ahhoz, hogy megtaláljam a
hivatásomat és helyemet az életben.

KISS ESZTER

A Budapesten töltött gimnáziumi és az egyetemi éveimet összeszámolva lassan a ti -
zenegyedik, és ezzel az utolsó év végére érkezem. Mivel az időm számottevő része
telik utazással – akár a fővároson belül, akár otthonom és Budapest között – tör -
téneteim jelentős részét teszik ki az ezekkel kapcsolatos élményeim. Sokszor elképe -
dek azon, hogy számomra ismeretlen emberek egyetlen mondatukkal vagy gesztu -
sukkal szándékosan vagy akaratukon kívül mennyire nyomot tudnak hagyni bennem,
vagy akár meg tudják határozni a napom hátralevő részét. Ezért számomra az utazás
mindig rejt magában valami érdekeset. Egyik vonat utam alkalmával a mellettem lévő
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négyes ülésen négy középkorú tanárnő beszélgetett. Egyébként is elég hangosak vol -
tak, de az egyik mondat a tartalmánál fogva valóban megütötte a fülemet. Az egyi -
kőjük megkérdezte kolléganőitől, hogy ismerik-e Böjte Csaba ferences testvért. Mind-
nyájan bólogattak, és ő folytatta: „Csaba testvér hihetetlen dolgokat tesz, de azért
nekem ez már gyanús.” Gyanús? Erre éppen nem számítottam. Letettem a könyvet,
amit éppen olvastam, és azon töprengtem, vajon számára mi lehet Csaba testvérben
gyanús? Arra gondoltam, talán azt akarta ezzel mondani, hogy kissé érthetetlen és
meg  lepő manapság, ha úgy tesz valaki valamit, hogy megfeledkezik önnön érdekeiről,
anyagi érdekekről, és valamit csupán másokért tesz, szeretetből. 
Amikor egy-egy ismerősömet elhozom a kollégiumba, számára néha meglepő, hogy
nem zárom mindig kulcsra a szobámat; hogy a konyhában összegyűlt kollégisták oly -
kor együtt főznek, ebédelnek, beszélgetnek egymással; hogy néha együtt megyünk
futni, szórakozni; hogy a kollégisták minden héten rendszeresen járnak egy közeli
gye rekotthonba a gyerekekhez; hogy kedd esténként egy rövid imára gyűlnek össze a
kápolnában... 
A legfontosabb, amit a tizenegy kollégiumi év alatt gyakorolhattam: odafigyelni a kö -
rülöttem élőkre, alkalmazkodni másokhoz, megtanulni olyan embereket is szeretni,
akik egészen mások, mint én. Egyszerűen próbáltam arra készülni, hogy majd én is
„gyanús” legyek úgy, ahogyan Csaba testvér volt a tanárnő számára.

KOCSIS ESZTER

Kaptam egy biciklit. Csodálatos… Gyönyörű piros. Szeretném egész Budapestet fel -
fedezni vele. Fantasztikus érzés, hogy nem kell nyomorognom a 47-es villamoson a
millió egyetemistával és a piacra igyekvő nénikkel. A kollégiumból pár perc alatt meg -
érkezem a Műegyetemre. Építész hallgatója vagyok az egyetemnek. Örömömet lelem
az építészetben. Értékesebbek tőle a napjaim. Úgy érzem, hogy rátaláltam egy fontos
szösszenetre az életemben. Egy befolyásoló, alakító tényezőre. De bízom benne, hogy
ez a bicikli gurul tovább. Bármennyire is élvezem az egyetemi napokat, remélem, nem
maradok itt örökre. Pillanatnyilag színezi a hangulatomat, perceimet az Ignác. Itt-ott
egy mosoly, egy finom kóstolás a konyhában, néhány kimerült arc a könyvtárban és
pár érdekes hang a W. C.-tartályból... Itt fel tudom akasztani a biciklimet, de néha
kicsit nehéz… túl magasra szerelték a tartót. De egyszer kitekerek innen is.
Úgy igazán szeretném átfogni ezt a gyönyörű világot! Megízlelni minden egységét,
hogy sok élmény lehessen az enyém. Nyugodtan utazni, kóstolni, ismerkedni, koc -
cintani, kezet rázni. 
Eljöttem otthonról, szüleimtől, hogy anyagot gyűjtsek az egyetemen, némi fűszert a
koleszban, hogy majd folytathassam valami igazán lényegessel…

KOCSIS JOHANNA
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1992 tavaszán láttam meg a napvilágot Nyíregyházán, szüleim hetedik lányaként. A
gimnáziumot Budapesten végeztem, így nem volt szokatlan a „pesti élet”. Mindig is
emberekkel szerettem volna foglalkozni, érdekeltek a társadalmi folyamatok, problé -
mák, éppen ezért járok most a Pázmány Társadalmi tanulmányok szakára. Az Ignác -
cal közelebbről a 2009-es Jezsuita Héten találkoztam. Nagyon szimpatikusak voltak a
mosolygós, érdeklődő, talpraesett kollégisták. Különösen vonzó volt, hogy okosak,
szellemesek és közvetlenek. Ez elég is volt ahhoz, hogy annyira felkeltsék az érdeklő -
désemet, hogy két évvel később ide jelentkezzek. Hál'Istennek most már nem vá -
gyakozva nézem őket és hallok róluk, hanem egy csapatban játszunk. Együtt játsszuk
nehézségeinket, feladatainkat és örömeinket.

KOCSIS TAMARA

Elsőéves gyógyszerészhallgató vagyok a Semmelweis Egyetemen és szintén elsős az
Ignácban. A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában töltöttem kamaszévei -
met, itt formálódott személyiségem oltalmazó kezek között. Ekkor hallottam először
az Ignácról Dobosi László tanár úrtól, aki egykor szakkollégista volt. A felvételi nép -
szerűsítés, amelyet Kiss Eszter és Pólya Viktor szakkollégisták tartottak, pedig akkora
jelentőséggel bíró élmény volt, hogy egykori osztályomból öten is jelentkeztünk a kol -
légiumba, így izgatottan vártam a felvételit. A sikeres felvételit, melynek köszönhe -
tően tagja lehetek egy meghatározó közösségnek Budapest szívében!

KOVÁCS KITTI

Végzős egyetemista vagyok. Sok minden következik ebből a tényből: valami véget ér,
valami új elkezdődik. S mint végzős egyetemista, lassan elbúcsúzom attól a helytől is,
mely otthonommá vált, ahová két éve minden nap hazaérkezem. Azonban remé -
nyeim szerint ez a búcsú nem lesz teljes elszakadás, mert ha a Jóisten is úgy szeretné,
még három évet élhetek a kollégium falai között, csak immár doktoranduszként, s ha
mégsem, akkor sincs nagy baj, hiszen az emlékek, az élmények, a barátságok velem
jönnek, akárhol is legyek.
Ignácos éveimet, szakmai pályámat, s egyáltalán életemet talán Thándor Márk Úton
vagyok című verse jellemzi leginkább, annak is „Tovább megyek, hogy ember legyek!”
sora. Bár vannak terveim, s megálmodtam már a szép jövőt a két diplomámmal, mégis
bizonytalan és kiforratlan még sok részlet, s így a kép egésze is változhat – no meg
tudjuk, hogy ember tervez, Isten végez, s örömmel adom át magam az Úr „szeszé -
lyeinek”, hisz szerintem jobb az úgy, ha Ő igazgat. Az Ignácban, az ignácos évek alatt
megtanultam, hogy a körülmények szinte lényegtelenek, a fő cél az, hogy valóban
úton legyek, hogy a legjobbra törekedjek, hogy folyamatosan fejlődjek, hogy amit
lehet, a magam erejéből próbáljak megoldani, azonban képes legyek elfogadni társaim
segítségét is. 
Végzős egyetemista vagyok. Búcsúzom az Ignáctól. Valami véget ér, s remélem, vala -
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mi legalább ilyen jó kezdődik majd el nemsokára. Az elmúlt két évben olyan otthonra
leltem, ahol szerettek és szerethettem, ahol együtt kacaghattam és sírhattam a töb -
biekkel, ahol kísérhettem másokat, s ahol engem is folyamatosan kísértek. Az Ignác
mindazzal, amit jelent számomra, biztos hátteret adott, s olykor észrevétlenül, máskor
teljesen felismerhető és direkt módon folyamatosan tanított, formált és nevelt. Az
elmúlt időben megerősödtem, szilárd alapokra helyeződött hitem, emberségem, szak -
tudásom, s ebben nem kis szerepe van a kollégiumnak. S így már bátrabban mondha -
tom a fent idézett vers egy szakaszát: „S most ezen az úton sietek, / körülöttem tágas
ligetek, / völgyek és hegyek, / utamon tovább megyek.” 
Nagyon köszönök mindent! 

LENGYEL LEA

Az élet számos területén érnek minket kihívások, kell megfelelnünk. Sokszor szinte
lehetetlennek tűnik, hogy minden helyzetben jól teljesítsünk, vagy legalábbis meg -
felelően.
Azt gondolom, hogy ezért az élet egyik legnagyobb kihívása a különböző területek
összehangolása, valamiféle harmónia megteremtése, a hangsúlyok megtalálása. Olyan
ember szeretnék lenni, aki munkájában, emberi kapcsolataiban, hitében, de még akár
hobbijában is jót tud alkotni, és közöttük képes fenntartani az egyensúlyt. Ennek
megvalósítását nagyon nagy feladatnak és kihívásnak tartom.
A Szent Ignác Szakkollégium jó helyszín ennek a sokoldalúságnak a gyakorlására. A
kollégium három pillére a szakmaiság, a közösség, és a lelkiség kielégíti az élet teljes
megélése iránti igényemet. Örömmel tölt el, hogy egy olyan helyen lakom, ahol nap,
mint nap megélhetem azokat a dolgokat, amiket fontosnak tartok az életben, és ezt
azokkal az emberekkel tehetem, akikkel jól érzem magam.

LUKÁCS ZSÓFIA

Jaj ne! Újra eljött! Az idei évkönyv lelkes szerkesztője már hetek óta üldöz, hogy írjam
meg az Ars poeticámat. De hát már tavaly is írtam, az nem jó? Mi változott azóta?
Változott egyáltalán valami?
Az általános, klisészerű mondatok nagyjából ugyanazok lehetnének, mint tavaly: Mel -
hardt Ágnes vagyok, szeretett szülővárosomban, Kőszegen élek, a Budapesti Cor -
vinus Egyetem másodéves pénzügy-számvitel szakos hallgatója vagyok és a Szent Ig -
nác Jezsuita Szakkollégiumban lakom… De nem. Ez nem az igazi. Unalmas, és én
ennél jobbat szeretnék… igen, jobbat szeretnék. Jobbat! Mindig, mindenben. És talán
ez az, ami a leginkább jellemez engem, ami az Ars poeticám lényege is lehet: a jóra,
jobbra való törekvés.
Maximalista vagyok, de a szó – legalábbis szeretném remélni, hogy – jó értelmében.
Mind a tanulásban, mind a rám bízott feladatokban, mind az emberi kapcsolataimban
is szeretném kihozni magamból a maximumot úgy, hogy közben ne felejtsem el, hon -
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nan jöttem és kinek köszönhetem a talentumaimat. És itt jön a képbe a szakkollégium,
ami minden szempontból megadja nekem erre a lehetőséget: a szakmai programok
szélesebb látókört adnak, a közösség nyitottá tesz, a rám bízott feladatok köteles -
ségtudatra tanítanak. Mindeközben az Ignác megtanít a legfontosabbra: Omnia Ad
Maiorem Dei Gloriam. És ha egy mondatban kellene megfogalmaznom a saját Ars
poeticámat, akkor az a jezsuiták jelmondata lenne, kicsit kiegészítve, rám szabva: Min -
dent a lehető legjobban, Isten nagyobb dicsőségére!

MELHARDT ÁGNES

A közlekedés már kicsiny gyermekkorom óta érdekel, és ez nem változottmég most
sem. A rendszerek összetettsége, a szereplők sokféle érdeketeszi ezt egy színes kalei -
doszkóppá. A magyar helyzet messze áll azoptimálistól a meglévő biztató jelek elle -
nére is. Szakterületemen ezen szeretnék változtatni, akár az iparban, akár afelhasz -
nálás színterén helyezkedek el. Szeretném az Erasmus ösztöndíjjal megszerezhető
szakmai tapasztalatok mellett munkával kapcsolatos ismeretekkel is bővíteni a tudáso -
mat külföldön. Az Ignác pedig továbbra is a társadalomtudományi aspektusok, a köz -
gazdasági érdekességek felfedezésének színtere lesz számomra.

MELLES KRISTÓF

Nem először írok ilyen jellegű beszámolót a „szakmai hivatásomról”, így fülembe
csen genek a szavak, gondolatok, amiket évekkel ezelőtt vetettem papírra. Azóta né -
hány dolgot másképp látok, másokban változatlan maradt a véleményem. Nehe -
zebbnek tűnik az ideák gyakorlati megvalósítása, ugyanakkor annál világosabban
érzem: nélkülük nem tudok azonosulni a munkámmal, illetve általában semmilyen
tevékenységgel. Mióta tanulmányaimat megkezdtem sok mindent láttam, tapasztal -
tam, itthon és külföldön, és meggyőződésemmé vált, hogy bár hedonista világunk
mintha épp ez ellen dolgozna, a munka az emberi természet lényeges eleme, az isteni
rend része. A latin labor szó egyaránt jelent munkát és fáradságot. Azt gondolom, a
mi munkafogalmunkhoz társulhatna, és társulnia kell a szolgálat és öröm szavaknak is,
hogy ki-ki hivatásának megfelelően dolgozzon ugyanazon cél, a világ jobbá, béké -
sebbé teremtése érdekében. Gyakran érzem, hogy a Szent Ignác Szakkollégium moti -
váló közeg egy efféle idealisztikus nézet ápolásához.

MIRCZIK BÁLINT

...Valahogy mégis megnyugtató. Kellett talán az az év eleji kopácsolás-nyüzsgés, hogy
most feltűnjön a csend. Kellett az a nagy váltás – elsősök közül egyből a kollégium
idősebb felébe kerültem –, hogy rájöjjek, felelősségem van. Kellett az, hogy az egye -
temet már izgalom nélkül, megszokottság-érzéssel kezdjem; ahhoz, hogy hivatástuda -
tomat már ne csak érzelmekre, hanem szilárd, tudatos döntésekre alapozzam.
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Tanári hivatásom nem késztermék, egyre inkább tökéletlennek érzem. Nem mintha
elbizonytalanodnék – éppen hogy újra és újra felbukkannak eddig ismeretlen darab -
kák, amelyek beleépülnek a készítménybe. Korrepetálás, beszélgetések egy gyermek -
ott honban, játékvezetés, alkotás, viták. Érdekes megélni, hogy egy eddig késznek hitt
tervhez újabb szempontok, tapasztalatok forrnak hozzá. Igen, ez a nagy váltás. A
döntéshez vezető út csak előjáték, ami után a döntés nyersanyaga elkezd formálódni.
Olyan csavarok kerülnek bele, amikre nem hittem, hogy szükség van, de később egy
erősebb hatás ellen lehet, hogy épp ezek akadályozzák meg a szétesést.
És hogy mikor lesz kész ez a termék, azt még nem tudom. De, hogy kinek a számára
készül, azt már sejtem...

MOHAY BORBÁLA

Azt hiszem, kedves Olvasó, most hatalmas, szárnyaló gondolatokat és ideákat vársz
tőlem; szeretnél megmosolyogni vagy ámulni rajtam, de sajnos nem szolgálhatok
semmi számottevővel. Nincsenek példaképeim, nem állítottam semmilyen eszme
szol gálatába az életemet és még mottóm sincsen. Egyedül azt mondhatom el, hogy
milyen életre mondanám Vörösmarty szavait a halálos ágyamon: „Ez jó mulatság,
férfimunka volt!”
Életem végén szeretném magamat közgazdásznak és kereszténynek vallani: közgaz -
dász nak, aki elméleteket gyárt és ültet át gyakorlatba a társadalom jólétének növelése
érdekében; és kereszténynek, aki mindig keresi a feljebbvaló akaratot életében. Talán
sokszor nem látszik, de a két életforma nincsen távol egymástól, én pedig igyekszem
a kettőt eggyé gyúrni: azzal szeretnék az emberek javára lenni, ami igazán érdekel és
amit a legjobban élvezek.
A fenti szimbiózis megtalálása elég feladatot ad egy életre, mivel a két létforma sok -
szor keresztbe tesz egymásnak: beadandó hegyek közepette nincs időm elmélkedni,
elkámpicsorodva viszont tanulni nem lesz kedvem… E probléma megoldásában segít
nekem az Ignác: ha túlságosan letérnék a célom felé vezető ösvényről, egy szelíd lelki
nyaklevessel visszatérít oda, ahonnan a boldogságot meglelni remélem. 

PÁLVÖLGYI ZSIGMOND

„Nem én kések. A világ siet.” (Fodor Ákos)
Kedvenc évszakom a tavasz, ilyenkor szoktam visszagondolni, hogy mi is történt az
elmúlt évben. Érettségi, egy hosszú és pihenéssel teli nyár, gólyatábor, sok-sok egye -
temi óra, egy vizsgaidőszak, németországi turné a zenekarral, egy franciaországi a
mazsorett csoporttal, síelés, kollégiumi hétvégék. 
Rengeteg felejthetetlen élmény, de az őket körülvevő mindennapok sem voltak
esemény nélküliek. Jelenleg három hely között rohangálok és próbálok egyensúlyt
találni: egyetem, otthon és kollégium.
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Elsőéves vagyok a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán, gaz -
dálkodási és menedzsment szakon. Ha kérdezik, csak annyit mondok, hogy közgaz -
dásznak tanulok, az pedig, hogy mely terület felé indulok el az itt megszerzett tu -
dással, majd elválik. Az egyetemhez hozzátartoznak az itt megismert barátaim, a ta -
nulások a könyvtárban, a napi ötödik kávé és a fáradtságtól való babzsákfotelen he -
verés, nevetés is.
Az egyetem mellett jövőre szeretnék elkezdeni egy cukrászképzést, és újra folyé -
konyan beszélni angolul, franciául, és jó lenne, ha még beleférne a német is...
Az otthonhoz tartozik a családom, a négy testvérem, az óriási, virággal teli kertes
házunk, a nagy süti sütések, az itteni barátaim, és régi osztálytársaim, a zenekari és a
táncpróbák. Szinte minden hétvégén hazamegyek, és kicsit lelassítok a hétköznapi
rohanás után. Van, hogy hétköznap is „hazaugrom” zenekarra – az utazás kevesebb
energiát vesz el, mint amit az ad, hogy pár órát zenélhetek és otthon lehetek.
A kollégium pedig az új otthonom. Reggel az asztalomon váró meleg tejeskávé, film -
nézés, hűtőtakarítás, közös zenélés, borozás és beszélgetés, sok-sok kedves, mosoly -
gós barát.
Így összegyűjtve nem meglepő, hogy komoly szervezőmunka egy-egy nap, és hogy
néha belecsúszik a programba pár perc késés. De nem szeretek egyhelyben ülni, és
ami számomra a legfontosabb dolog: 
„Az a nap, amelyik nevetés nélkül telik el, elvesztegetett idő” (Charlie Chaplin).

POGRÁNYI ANNA

Hajnali háromnegyed kettő, referátum, kávé… Most éppen ez. Az ars poetica pon -
tosan Én vagyok, a nagybetűs Ego. Már eddig is sok tényező szerepet játszott benne:
Nyíregyháza, irodalom, népzene, gasztronómia, görögkatolikus gyökerek… De 2011
szeptemberétől belekerült valami új, úgy hívják, Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium,
ismertebb nevén az „Ignác”. Pár dolgot kivett belőlem, néhányat hozzám tett, de
egyértelműen pozitív a mérleg. Ekkortájt más dolgok is hozzám nőttek, így Budapest,
az ELTE és a kínai nyelv. Azt hiszem, jó irányba haladok a felnőtté válás rögös útján,
és ehhez sokat tesznek hozzá az ignácos társaim, mindaz a figyelem, szeretet, amit
tőlük kapok. Azt hiszem, még tíz év múlva is emlegetni fogom, ha éppen önma -
gamról faggatnak. Addigra már szépreményű fordító és tolmács leszek, Kínát megjárt
világutazó, de sokszor eszembe fog jutni a sokemeletes Horánszky utcai épület és
annak lakói, egy hely, amellyel kölcsönösen egymás részei lettünk.

POLYÁK ESZTER

ÖNVALLOMÁSOK 83



„Na álljunk meg egy pillanatra! Ácsi, Ákos bácsi! Tessék már megmondani, mégis mit
tetszik csinálni?” – teszi fel magának a kérdést Ákos a Negyven c. dalban. A je -
zsuitáknál is kiemelten fontos a reflexív magatartás, s azt hiszem, tizenharmadik éve -
met bentlakásos jezsuita intézményben töltve most már be kell látnom: a Rend gya -
korolta rám eddigi életemben a legnagyobb hatást. A reflexivitás némi megnyilvá -
nulása következik alább is.
Ötödéves joghallgató vagyok. A jog közéleti szerepe miatt jelentkeztem az ELTE
ÁJK-ra, mostanra azonban teljesen eltávolodtam a politikai szférától. Kezdek rájönni
arra, hogy a jog világa sokkal érdekesebb (értékesebb), és jóval több értelmes kihívást
kínál, mint a közélet. Nagy szerepe van ebben jelenlegi főnökömnek és a munka -
társaimnak. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara immár másfél éve a munkahe -
lyem, és bár közelebb kerültem a jogi pozitivizmushoz (mégiscsak eljárásjoggal fog -
lalkozom), jogi formalizmussal nem lehet vádolni. Montaigne gondolata mára az
enyém is: „De hát a törvényeknek nem azért van hitelük, mert igazságosak, hanem
azért mert törvények. Ez az ő tekintélyüknek misztikus alapja, semmi egyéb. Amivel
jól is járnak.”
Teleki Pál szerint a szakismeret mindig csak eszköz, és maga a szakember is csupán eszköz
mindaddig, amíg meg nem érti az embertársainak a munkáját, szenvedéseit, céljait. Ekkor
lesz valaki egész ember. Az egész emberré válásban segít nekem a Szent Ignác Szak -
kollégium, ez az, ami miatt 2007-ben egy másik, nevesebb szakkollégium hiába vett fel
tagjai közé, én ide jöttem. Igyekeztem visszaadni mindazt, amit kaptam: a DB-elnökség, a
FEB-tagság, a Junior Program koordinálása és idén a seniori tisztség mind valamiféle
szolgálat a részemről. Kicsit sem munka, mert itt van a helyem. Ismét Ákossal szólva: „itt
érzem, otthon vagyok. Nem is tudod, milyen nagy dolog”.

PULINKA MIHÁLY

Nagyon nehéz dolog összefoglalni ilyen kicsi helyen, hogy ki vagyok, mit csinálok és
miért. Azért megpróbálkozom ezzel. Ratkóczy Péterként jöttem a világra. Somogy -
ország fővárosa a szülővárosom, amire nagyon büszke vagyok. A Műegyetem villa -
mosmérnök szakán próbálom megállni a helyemet, ami eddig többé-kevésbé össze is
jött – bár ott az élet nem csak móka és kacagás.
A kollégiumban az állandó lázadó szerepét töltöm be és bármi is történik, kiváló ér -
zékem van arra, hogy abban a rosszat meglássam és ezt a világgal is tudassam.
A koliban a közös focimeccsnézések egyik főszereplője vagyok, amelyek kellő meny -
nyiségű sör mellett bárhogy alakulnak, mindig jó hangulatban telnek. Hajrá Barcelo -
na! Szeretek főzőcskézni, bár ezek mindig akkor a legélvezetesebbek, ha többen pró -
bálunk összekotyvasztani valami ehetőt, amit még legalább egy hétig fogunk enni. A
szobám egyik legékesebb élőlénye a bonsai fám. Kiváló egészségnek örvend, hála
folyamatos gondoskodásomnak és szeretetemnek. Azt hiszem, a rám szánt helyet már
kitöltöttem.

RATKÓCZY PÉTER
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„Menjetek és lobbantsátok lángra a világot!”
Rieder Eszter vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem II. éves joghallgatója.
Pedagógus szülők legidősebb gyermekeként kerültem fel vidékről, nevezetesen Ajká -
ról Budapestre, a Szent Ignác Szakkollégiumba. 
Számomra mindig is fontos volt a pezsgő közösségi élet, nagyon is igénylem az em -
berek társaságát. Mindemellett azt vallom, hogy a szakmai fejlődés, a látókör bővítése
és a lehetőségek kihasználása ugyancsak fontos. A Szent Ignácban mindezt megta -
láltam, ráadásul kollégiumi tagságomnak köszönthetően egy olyan lelki közösség tagja
is lehetek, amely, úgy vélem, nagyon sokat formált gondolkodásmódomon.
Hiszek abban, hogy semmi sem történik ok nélkül, hogy jobbá tudjuk tenni a világot.
Ki-ki a maga módján. Az utóbbi időszakban egyre több olyan impulzus ér, kapok
olyan sugallatokat, hogy az Állam- és Jogtudományi Karon folyó tanulmányom
hatalmas nagy ajándék Isten részéről, hiszen a jog egy eszköz, mellyel segíteni tudom
a társadalom „elesettjeit”. Másodévesként még nem tudom megjósolni, hogy „mi le -
szek, ha nagy leszek”, de az biztos, hogy a gyerekek és a nők jogai érzékenyen érin -
tenek. Ezért is örülök annak, hogy a Pelikán programnak köszönhetően lehetőségem
van átmeneti gyermekotthonban tartózkodó kisgyerekekkel foglalkozni. 
Hiszem, hogy a mindennapi feladataink, a karrierépítés, szakmai fejlődés mellett
lelkünket is ápolni kell. Úgy vélem, hogy küldetésünk a társadalmi problémákra való
érzékenység és a keresztényi szeretet továbbítása. Általuk remélhetőleg elkötelezett
keresztény értelmiségi válik belőlünk.

RIEDER ESZTER

Rőmer Glória vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetemen elsőéves pszicholó -
gushallgató. Három évvel az érettségi után csatlakoztam a szakkollégiumhoz, és egy -
ben ebben az évben egyetemet is váltottam. Azt gondolom, hogy a pszichológia
olyasvalami, amit sosem késő elkezdeni, ha igazi lelkesedés és motiváció hajt. Nekem
sem ez volt az első választásom, de azóta is a legjobb döntésemnek tartom. Jelenleg a
fejlődéslélektan, gyermekpszichológia az, ami különös képen érdekel – akár kutatás,
akár a klinikum tekintetében.
Ehhez a szakmához azt gondolom, nagy szükség van komoly hivatástudatra és egy
olyan társas környezetre, ami motivál, támogat és feltölt. Utóbbiban nagy segítsé -
gemre vannak a kollégiumi kapcsolatok, a közösségi élet. Különösen szerencsés do -
lognak tartom, hogy szemben az egyetemmel - ahol mindannyian ugyanazért a szak -
máért lelkesedünk – a kollégiumban érdeklődési köröket tekintve is egészen különbö -
zőek vagyunk. Ez is nap, mint nap segít abban, hogy más nézőpontból érkező, friss
ötletekkel gazdagodjak.

RŐMER GLÓRIA

ÖNVALLOMÁSOK 85



Ha meghalljuk a hivatás fogalmát, elsősorban a (majdani) foglalkozásunkra gon -
dolunk, netán arra a kérdésre, hogy szerzetesként vagy családosként éljük-e le az éle -
tünket. De talán ennél tágabb ez a fogalom. Számomra leginkább azt jelenti, hogy
perspektívát kapnak az életem fontos és hétköznapi pillanatai. Gimnazistaként na -
gyon egyértelműen tudtam, mi szeretnék lenni: tanár. Esetleg az volt kérdés, hogy a
négy-öt legkedvesebb tárgyból melyiket válasszam – bár talán azt mindig éreztem,
hogy a zenével való foglalkozást nem hagyhatom abba. Egyetemista éveim vége felé
közeledve már kevésbé van választási lehetőségem. Kicsit racionálisabban gondolko -
dom, és közel sem annyira egyértelmű minden; bár már ilyen szempontból kevésbé
vagyok döntéshelyzetben. De nem is ez a lényeg. Ha a körülmények nem szólnak
teljesen az ellen, amit csinálok, onnantól kezdve – úgy gondolom – nem azon kell
gondolkodnom, hogy lenne-e más, amit jobban csinálhatnék, és ami még inkább ne -
kem való. Hanem az a lényeges, hogy – jelen esetben zene- és magyartanárnak ké -
szülve – higgyek abban, hogy értékes, amit másoknak át szeretnék adni. Nem a leg -
fontosabb dolog a világon, de értékes. És hogy hittel, szeretettel és odaadással csi -
náljam éppen azt, ami a feladatom. Régen az is annyira egyértelmű volt, hogy családot
szeretnék, négy gyerekkel. Most is ez a vágyam, de nem az a fontos, hogy úgy alakul-
e, ahogyan elképzeltem. Hanem itt is az, hogy ahol éppen tartok, azt hittel és teljes
figyelemmel képviseljem. Minden útnak megvan a maga nehézsége. Ha az utat, amin
járok, megfelelő perspektívából tudom nézni, és nem gondolom, hogy minden csak
rajtam múlik, ugyanakkor teljesen beleadom magamat abba, amit éppen csinálok,
akkor betöltöm a hivatásomat.

SUBA DOROTTYA

Ebben az évben rengeteg fontos változás következett be életemben. A gimnázium be -
fejeztével egy új fejezet kezdődött. Debrecenből Pestre kerültem, a Svetitsben eltöl -
tött 15 év után (óvoda!, általános iskola, gimnázium) megkezdtem tanulmányaimat a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, s egyben tagja lettem egy új közös -
ségnek, az Ignácnak. Féltem, hogy nehezen fogom megszokni ezt az egészet, pedig
régóta vágytam a pesti és az egyetemi életre. Félelmeim ellenére mégis hamar hozzá -
szoktam mindenhez, belerázódtam az „új életbe”, amelyben hatalmas szerepe volt a
Szent Ignácnak. Szeretném, hogy azok az értékek, amelyek szerint a szüleim felnevel -
tek, végigkísérjék az egész életemet, ott legyenek, mint egy szilárd alap, amire mindig
lehet építeni. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy olyan helyen lakjak és tanuljak,
ahol ezek jelen vannak. Meghatározó számomra a közösség, a barátok, az, hogy le -
gyenek körülöttem olyan emberek, akikre számíthatok, akiktől tanulhatok, s akikkel
minél mélyebb kapcsolatokat tudok kialakítani. Ebből a szempontból azt hiszem, az
Ignác a lehető legjobb hely. Olyan, ahol számtalan dolgot kapok a többi kollégistától,
ahol úgy érzem mind lelkileg, mind pedig szellemileg sokat fejlődhetek.

SUBA RÉKA
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Sütő Lili vagyok. Harmadik évemet töltöm Budapesten, így a Műszaki Egyetem gaz -
dálkodási és menedzsment szakán és az Ignácban is. Hamarosan BA diplomát szer -
zek, és folytatni szeretném tanulmányaimat valamely közgazdász-képző mestersza -
kon. Persze a szakmai fejlődés mindenki számára fontos és elengedhetetlen, mégsem
ez az, amit ki szeretnék emelni az elmúlt három évemből. Nyáron volt alkalmam egy -
elsősorban élményt nyújtó – három hónapos erasmusos gyakorlatot tölteni egy fran -
cia kisváros önkormányzatánál, amely időszak rávilágított arra, hogy ez az az érzés,
amelyet már az első egyetemen töltött napom óta keresek. Vonz a frankofón kultúr -
kör, az ottani tanulási és munkalehetőségek, az emberek és a hétköznapok mássága.
Mindenképpen szeretnék eleget tenni vágyamnak és a közeljövőben ismét kijutni
francia nyelvterületre.
Egy fontos momentumot azonban kihagytam: hogyan is jutottam el odáig, hogy konk-
rét elhatározásom legyen frankofón nyelvterületen élni, akár csak egy rövid ideig.
Ebben volt nagy segítségemre az Ignác, mint intézmény. A nyelvtanulást és -vizsgát
támogató anyagi hozzájárulások és az eredményeket elismerő vezetőség hozzáállása
mindig hálával tölt el. A dobogó legfelső fokán azonban mégiscsak az Ignác, mint
közösség áll. A felsőbb évesektől hallott tervek, azok megvalósítása, Német- és Fran -
ciaországból, az Egyesült Államokból, Dániából, Hollandiából vagy éppen Angliából
érkező e-mailek a „tagra”, a személyes élménybeszámolók, társaimon látott pozitív
változások, és persze saját ötleteim megbeszélése másokkal mind-mind egy kis része
volt ennek a mára egésszé formálódott elhatározásnak.

SÜTŐ LILI

Másodéves közgázosként nap mint nap szembesülök vele, hogy milyen nagy verseny
van a világban. Verseny van a gazdaságban, a vállalatok között és ezáltal köztünk,
emberek között is. Ha az embernek nagyratörő tervei vannak, nem elég csak jónak
lenni. A legjobbnak kell lennie. Kérdés, hogy mitől lesz valaki nemcsak a jók, de a
legjobbak között. Attól, hogy a legjobb egyetemekre járunk, attól, hogy rendszeresen
részt veszünk az előadásokon, vagy attól, hogy szóról szóra mindent megtanulunk,
hogy aztán egy ember se tudjon olyat kérdezni tőlünk a szakterületünkről, amire ne
tudnánk a választ? Így még mindig csak nagyon jó lehet valaki. De, ha nyitott szem -
mel járunk, elmélyedünk más tudományokban és bővítjük a látókörünket, jó úton
haladunk afelé, hogy a legjobbak legyünk. És ebben segít az Ignác, a szakkollégium.
Ahol előadásokat hallgathatunk és szimpóziumokon vehetünk részt, ahol közgázos -
ként jogkurzusra kell járnunk és jogászként közgázkurzusra. Ahol nemcsak egyféle
szemléletet hallunk, hanem százfélét. Ahol kinyitják a szemünket, hogy aztán más
szemüvegeken keresztül is rácsodálkozzunk a világra. Ez az a hely, ahol megkapjuk
azokat a pluszokat, amik által a legjobbak lehetünk.

SZABÓ SZILVIA
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„Az ember mindig izgalmas, a tökéletes unalmas”.
A Tyra Banks topmodelltől származó idézet találóan fejezi ki, miért a pszichológiát,
az emberi lélekkel és viselkedéssel foglalkozó tudományt választottam hivatásomnak.
Szintén az izgalmak és kihívások keresése, valamint a közösségben való aktivitási
igényem eredményeképp esett választásom első évben SzIK-re, másodévesként pedig
ezért vállaltam aktív szerepet annak vezetésében.
Ez az év az egyetemi tanulmányaim, a diákbizottsági teendőim, valamint a pályázatírói
tevékenységem mellett olyan készségek és értékek elsajátítására adott lehetőséget,
mint a felelősségvállalás, a kooperáció, a bizalom; melyeket nemcsak a szakmai, de a
személyes kapcsolataimba is vissza tudok majd forgatni.

SZÁSZ EMESE

Fejem mellett rugóra akasztott golyó rezeg gyengén csillapodva. Vajon mikor áll meg?
Előttem felvillan egy égő fénye, mert a kapcsolóval zártam az áramkört. A feszültség -
mérő mutatója enyhén kitér, mivel egy tekercset húztam el a patkómágnes közelében.
A papírról 3x3-as mátrixok merednek rám diagonizálásra várva, és még egy ho -
mokóra alakú test térfogatát is ki kellene számolnom.
Te jó ég! És ez még csak a kezdet...
Nem is sejtettem egy éve, hogy mennyi mindent fogok tanulni majd a fizika szakon,
és hogy mennyire szerteágazó tudomány a fizika. Éppen ezért úgy érzem, hogy elsős -
ként még nehéz megmondanom, hogy pontosan mivel is szeretnék foglalkozni. Azt
viszont tudom, hogy –̶ ahogyan a középiskolában is – szeretem a fizikát, és szívesen
tanulom. Jővőre kell majd szakirányt választani, én elméleti fizikusként folytatom a
tanulmányaimat. Hosszabb távon konkrét terveim még nincsenek, de idehaza sze -
retnék elhelyezkedni.
A jövőről kicsit általánosabban szólva hiszem, hogy mindenki megtalálhatja a hiva -
tását. Én is keresem a sajátomat, és úgy érzem, ebben nagy segítségemre van az Ignác
közössége, és keresztény értelmiségi értékrendje. A hivatásnak szerintem fontos as -
pektusa a szolgálat, és ezt a koliban  maximálisan megtapasztalom, ahogyan a kollé -
gisták egymással karöltve munkálkodnak társaik, és esetenként a társadalom javán. Ez
nekem mindig példa lesz későbbi életem folyamán.

SZEGEDI DOMONKOS

Mint jövendőbeli építőmérnök, meglepő módon építeni szeretnék.
Egy kicsit mélyebbre nyúlva a dolgok lényege felé, egyelőre a tudásszerzés hajt. Így a
második év vége felé kezdek rájönni, valószínűleg erősen elfogultan, hogy a Műegye -
temen igen komoly, és párját ritkító mérnöki tudásra tehet szert a hallgatóság. Olyan
munkáknál szeretném ezt felhasználni, amelyek egyaránt szolgálják az embereket, de
még jobban azt, hogy emberekként együtt éljünk a természettel, ne csak bután el -
herdáljuk azt. Tehát azt akarom elérni, hogy ha odébb teszek egy téglát, az a legtöbb
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előnnyel, és a legkevesebb hátránnyal járjon társadalmilag és ökológiailag egyaránt.
A Szent Ignác ehhez a mérnöki tudáshoz legnagyobb szerencsémre nem tesz hozzá
különösebben, már ami a szűken vett szakmai tudást jelenti. Fontosabb azonban,
hogy segít elhelyezni az ismereteimet, beilleszteni a társadalom „nagy egész” rend -
szerébe, ahol millióféle ember legalább ugyanennyi fajta nézőponttal, szándékkal,
ismerettel és véleménnyel bír. A kurzusok, és maga a közösség szélesítik a látókö -
römet és rávilágítanak, hogy egy egyszerűnek tűnő dolog soha nem olyan egyszerű,
mint amilyen egy-egy szempontból tűnik.
Így az itt folytatott tanulmányok mérnökien szólva, „növelik a változók számát az
egyenletemben”…

SZILÁGYI SÁNDOR

„Az élet nem probléma, amelyet meg kell oldani, hanem valóság, amelyet meg kell
tapasztalni.” (Kierkegaard)
Kierkegaarddal vitatkozva azt mondanám: az élet nem probléma, amelyet meg kell
oldani, hanem emberi sorsok és tragédiák forgataga, amelyhez irgalom kell. Szücs
Lajos vagyok, negyedéves jogászhallgató és szintén negyedik éve a szakkollégium
lakója. Ez a kettős keret nagyban meghatározza mind a jelenemet, mind céljaimat:
hivatásom és a keresztény értékek iránti elkötelezettségem egyaránt arra késztet, hogy
másokért éljek, embertársaim javát szolgálva munkálkodjam. A jelenben a szakkollé -
gium közéletében, a Diákbizottságban, teszek ezért, de később, végzett jogászként is,
erre törekszem majd. Ebből következik, hogy olyan irányban szeretnék elhelyezkedni,
ahol nem a problémákra helyeződik a hangsúly, amelyeket meg kell oldani, hanem az
emberekre, akiknek szüksége van a segítségre. Az elvektől áttérve a megfogható dol -
gokra, jelenleg az ügyvédi pálya lebeg előttem célként, de a végleges döntésig még más
jogászi hivatásokat is szeretnék megismerni.
Az Ignác, ahogyan a szakkollégiumot egymás közt bizalmasan hívjuk, többfélekép -
pen is segít célom felé: alkalmat biztosít képességeim fejlesztésére, segít önmagam és
mások jobb megismerésében, szakmailag támogat és mindezen túl egy nyugodt,
otthonos közösséget biztosít, ahol újra és újra megtalálhatom az engem vezérlő ér -
tékeket. Hála ezért az Istennek és köszönet barátaimnak, akik körülvesznek és se -
gítenek!

SZÜCS LAJOS

Múlnak az évek, mindig új és új dolgokkal találkozunk, amelyek van, hogy beleillenek
eddigi megszokott életünkbe, van, hogy felforgatják az egészet.
Azt hiszem, az elmúlt év során az életem több részén is megtapasztaltam ezeket a
fordulatokat, amelyek mind „véletlenek” szüleményei.
Talán ott kezdődött ez a sorozat, hogy 2011 tavaszán két lelkes kollégista Eszter -
gomba, a lakóhelyemre szervezte az ignácos kollégiumi hétvégét. Az egyikük „véletle -
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nül” bátyám jóbarátja, ezért akkor ő meglátogatott minket. Mesélt, mesélt, elgondol -
kodtatott, hogy talán nekem is ott lenne a helyem. Így történt, hogy felvételiztem és
szeptembertől az Ignácban kereshettem – és azt hiszem – találtam is meg a második
otthonomat.
Másik lökés, amit most fontos megemlítenem, a családommal történt a nyár folya -
mán. Egy májusi „véletlen” találkozás szintén bogarat ültetett az egész család fülébe.
Ennek hozadéka, hogy sok gondolkodás, lelkesedés, imádkozás és persze azért fé -
lelem is elvezetett minket addig, hogy augusztus óta Győrben éljük az életünket. Ez,
azt hiszem, egy nyolctagú családnál komoly lépés, de ha úgy érezzük, hogy az utunk
erre tart, akkor érdemes belevágni.
Így én hirtelen belecsöppentem két új városba, egy új családi otthonba, egy új egye -
temi közegbe és egy új közösségbe az Ignácban is. Azt hiszem, mind felkavarták az
életemet és kihívások elé állítottak (állítanak még mindig), de ha nem éltem volna
ezekkel a lehetőségekkel, talán kevesebb lennék most.
Sokszor csak azt veszem észre, hogy futok, telefonálok, tanulok, főzök, beszélgetek
és (már megint) a vonaton ülök, és próbálom összerakni, hogy mi is történt az elmúlt
napokban és mi fog ezután, de mindig kíváncsian tekintek előre, hogy vajon mi lesz az
a következő „véletlen”, ami egy kicsit megállít és egy teljesen új, lehetőségekkel teli
irányba fordít…

TAMÁS LUCA

Manapság nem éri meg tanárnak menni. Sokan akartak már lebeszélni, de eddig még
senkinek sem sikerült. Néha én sem tudom, hogy miért. Abban azonban biztos
vagyok, hogy a tanári hivatás vállalásával egy, a társadalomban pótolhatatlan szakmát,
és az emberiség jövője szempontjából kulcsfontosságú, felelősségteljes feladatot vá -
lasztottam. Ezek persze nagy szavak, én is csak mostanában, lassanként kezdem
megérteni a mögöttük levő tartalmat és felelősséget.
Angoltanárként legfőbb célom, hogy az óráimon képes legyek olyan légkört terem -
teni, ahol a tanulók bevonva érzik magukat, érdeklődnek, stresszmentes környezet -
ben mernek együtt gondolkodni, kommunikálni, egymással kapcsolatot teremteni és
mindeközben szinte észrevétlenül egy idegen nyelvet sajátítanak el.
Játék- és szabadidő szervező tanári hivatásomat a tanórai kereteken kívül szeretném
kamatoztatni. A szabadidő eltöltésének terepei a harmadlagos szocializáció színhe -
lyei, olyan társadalmi közegek, ahol a családok válsága, és az iskola tehetetlensége
egyre nyilvánvalóbban megmutatkozik. A szabadidős tevékenységek világa a nevelés
és az értékek átadásának egyre fontosabb színterévé válik. Ezen új tanári szakma
képviselőjeként fontosnak tartom olyan ifjúsági központok, klubok megteremtését,
ahol a fiatalok biztonságos környezetben tölthetik el szabadidejüket és olyan készsé -
geket sajátíthatnak el, amelyeket a családban, vagy az iskolában nem volt alkalmuk
megszerezni.
A tanári mesterképzés két éve alatt számtalan neveléselméleti irányzatot, tanítási és ta -
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nulási módszert ismertem meg, mégsem érzem azt, hogy ezek fogják sikerre vinni
tanári munkámat. Sokkal inkább hiszek abban, hogy a siker nem a módszerektől és
technikáktól függ, hanem attól, hogy mi történik az osztályban tanár és tanuló, illetve
tanuló és tanuló között.
A Szent Ignác Szakkollégiumban egy olyan közegben élhetek, ahol fontos az, ami
köztünk történik. Túl a napi teendőkön és a kollégiumi kurzusokon a közösségi lét
egy olyan többletet ad az egyetemi évekhez, emberi fejlődésünkhöz, ami nem pótol -
ható semmilyen elméleti képzéssel. Biztos vagyok benne, hogy ez a tapasztalat fontos
erőforrás lesz számomra a jövőben, már pályakezdőként is.

TÓTH ESZTER

Elsőéves egyetemistaként, joghallgatóként sok újdonsággal találkozik az ember. Az
első, hogy tanulni kell. Ez alatt nemcsak a tantárgyi kötelezettségeket értem, hanem
azt is, hogy az életről is sokat meg kell tanulni ahhoz, hogy azzá váljunk, akik igazán
szeretnénk lenni.
Az Ignác nekem ebben segített sokat és remélem a jövőben sem lesz ez másként.
Oktatóim, Seniorom, Angyalaim és barátaim támogatása jelenti számomra a legtöb -
bet, abból, amit itt kaptam. Úgy érzem, hogy a Szakkollégium egésze egy nagyon
értékes közeg, ami nélkül kevesebb lennék. Feladatomnak érzem, hogy egyetemi
tanulmányaim mellett elegendő időt fordítsak arra, hogy ennek a helynek szolgálatára
lehessek, ugyanis ezzel nemcsak magamnak, de másoknak is sokat segíthetnék, hiszen
ha mindenki annyit kap itt már első évesen, mint én, akkor már jó úton haladunk.
Fontos, hogy értékeinket kihasználva olyan dolgot mutassunk a világnak, amit csak
kevesen tudnak. Így az első évem vége felé úgy érzem, valaminek az elején vagyunk, s
csak rajtunk múlik, hogy mi lesz a befejezés. Talpra hát!

TÓTH TAMÁS

„Ne ítélj, hogy ne ítéltess!”
Anamnézis: Három éve vagyok pszichológushallgató az Eötvös Loránd Tudomány -
egyetemen, ebben a félévben fejezem be az alapképzést. Szakterületemen belül fon -
tosnak tartom az alapos elméleti felkészültséget és a gyakorlati tapasztalatot egyaránt.
Ezért mindig is törekedtem arra, hogy egyetemi tanulmányaimat kiegészítve élet
közeli tapasztalatot is szerezzek a pszichológia különböző területein. Így volt sze -
rencsém gyakorlaton részt venni a Péterfy Sándor utcai kórház Krízisintervenciós
osztályán, a SOTE I. Számú Gyermekklinikáján és a Thalassa Pszichoterápiás ház -
ban. Egyetemista éveim első napjától belsős tagja vagyok a Szent Ignác Jezsuita Szak -
kollégiumnak, amely mindig jól kiegészítette egyetemi tanulmányaimat. Az „Ignác -
ban” rengeteg lehetőséget kaptam ötleteim kibontására, például szervezhettem pszi -
chológiai témájú teaházat, kurzust egyaránt, és ehhez megkaptam a megfelelő segít -
séget. Visszatekintve úgy gondolom, a kollégium nagyszerűsége az emberi tényező -
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ben rejlik: azokban a lelkes fiatalokban, akik vagyunk, a vezetőkben, és a kollégium
dolgozóiban, akik ugyanúgy hozzájárulnak az intézmény formálódásához.
Diagnózis: Kérlelhetetlenül álmodozó, idealista, és remélem, hogy még mindig naiv.
Selye János, magyar származású orvos, a stressz-elmélet atyja már 1956-ban leírta,
hogy az emberi szervezet számára a legmegterhelőbb az idegi jellegű stressz. Bár az
egészséget még mindig kevesen közelítik meg ebből a szempontból, de én ennek
tudatában bízom abban, hogy pszichológusként hasznára lehetek szűkebb és tágabb
környezetemnek.

UZSÁK ZSUZSANNA

Bár még csak harmadéves mérnökhallgató vagyok a Műszaki Egyetem mechatronika
szakán, úgy vélem, mérnöknek lenni manapság egy szép, de kihívásokkal teli, fele -
lősségteljes feladat. Mindig is lenyűgözött, hogy az ember a teremtett világ tovább -
építőjeként mi mindenre képes: új alkotásokat hoz létre, új technológiákat talál fel
annak érdekében, hogy életünket egy általa magasabbnak vélt szintre emelje. Az én
esetemben például folyamatokat automatizál: növeli hatékonyságukat, gazdaságossá -
gukat, leegyszerűsíti azokat. Ezek jó dolgok, de úgy érzem nem lehetnek öncélúak.
Vagy ha így jobban tetszik: a technológia nem kebelezheti be az embert, mindig
tudnunk kell, hol a határ.
Az, hogy leendő mérnökként ilyen gondolatok is megfordulnak a fejemben, nem kis
részben a Szent Ignác Szakkollégiumnak köszönhető. Ez az a hely, ahol úgy érzem,
mindig tanulok valamit. Tudatosságra, önállóságra, nyitottságra nevel már több mint
két éve. Ajándéknak érzem ittlétemet attól a perctől kezdve, hogy beléptem az akkor
még kispesti intézmény kapuján. Itt mindig találkozok valamivel, ami kizökkent, vál -
tozásra sarkall, formál. De amikor kell megnyugtat, erősít, bátorít. Úgy érzem, jó úton
járok és remélem, mikor ez az útszakasz véget ér, egész mérnökként és egész em -
berként léphetek tovább.

ÜRMÖS DÁNIEL

Nemrég hallgattam meg egy interjút Schmal Károly grafikussal, aki többek között a
művészet és valóság viszonyáról beszélt. A növekvő városok és a mindig messzebbre
nyúló úthálózatok kapcsán mondta, hogy gyakran az az érzése, mintha a terjeszkedő
betontenger egyre inkább eltakarna mindent, ami valós, ami igazi föld. Számára a
minket körülvevő képek ezrei is hasonlóan működnek, s csak kevés olyan van, ami
megmutatja a valóságot, ami kapcsolatba lép vele. Budapesti egyetemistaként nagyon
pontosnak érzem ezt az analógiát. A napi rutin hasonlóképpen takarja el a valóság
változatosságát, és sokszínűségét, és tesz hajlamossá arra, hogy mindent mozdulat -
lannak véljünk. Egy kisgyerek folyamatosan kapcsolatban áll a világgal, felfedezi azt
és ezen keresztül eljut oda, hogy megtapasztalja: létezik. Ennek az elemi érzésnek az
öröme aztán valahogy mindig elhalványul. Megszokjuk a létezést. Pedig azt hiszem,

ÖNVALLOMÁSOK92



va lamiféleképpen ezt a magától értetődő létérzést kellene mindennap feldörzsölni,
hogy a minket körülvevő világ és a másik megismerése által képesek legyünk rá -
csodálkozni önnön létünk összetettségére és törékenységére. Megélni a létezést. A
saját valóságom és mások valóságának felfedezése – amiként ez a kisgyereknél a
tükörre való pillantás - a létezés dinamikájának megtapasztalását jelenti. Az öröm és a
szenvedés egyaránt hozzákapcsol minket ehhez a rendszerhez, nem kikerülhetőek,
ezért szükséges, hogy ha találkozunk velük, a maguk intenzitásában éljük meg őket. Így
juthatunk közelebb a pillanatnyiban és az időtlenben rejlő lényeghez, amelyben meg -
találhatjuk azt a teljességet, amelyet mindannyian keresünk.

VARGA BENEDEK

Azt hiszem, minden akkor kezdődött el, amikor negyedikes koromban felvettek a Je -
zsuita Gimnáziumba. Az a közeg, amiben nyolc évet töltöttem, a mai napig meghatá -
rozó az életemben. Éppen ezért, amikor eldöntöttem, hogy Pestre felvételizem az
Orvosira, egyértelmű volt, hogy az Ignácot is megpróbálom. Szerencsére felvettek!
Most két év kollégiumi lét után is azt gondolom, hogy jó döntés volt jelentkezni.
Nekem az Ignác jelenti a megtartó közeget a zajos, olykor idegen pesti életben. Újra és
újra öröm rádöbbenni, hogy mennyi értékes emberrel lakhatom együtt, mennyi
mindent tanulhatok társaim által. Ha a kollégiumban töltött napjaimra gondolok,
akkor eszembe jutnak a szülinapi köszöntések, a kedd esti imák, a kollégiumi hét -
végék, a közös vacsorák, a beszélgetések és nem utolsó sorban a vizsgaidőszak.
Ahogyan már korábban említettem a Semmelweis Egyetemre járok. Hetedikes ko -
romban jutott először eszembe, hogy orvos szeretnék lenni, és azóta is kitartok dön -
tésem mellett. Úgy érzem ez az a hivatás, amivel egész életemben szeretnék foglal kozni.
Hálás vagyok, hogy orvostanhallgató és Ignácos lehetek.

VARGA LILI

Reggel korán ébredek. Tavasz van. Félig nyitott szemmel is látom az ablakra hajló
cseresznyefa leveleket. Odakint a nap megül az ágak hajlatában. 
Kávét főzök, reggelizem. Álomittas csönd. 
…A küszöböt átlépve megüt a hajnali frissesség, begombolkozom. Elhúzom a kaput
magam mögött, kattan. Indulok, szemben a felkelő nappal.
Vonaton utazom, munkába, iskolába menő felnőttek, diákok vesznek körül hirtelen.
Szemben velem két lány szakmát keres magának. Mellettem egy kisfiú vak édesapjával
beszélget. A Déli pályaudvarnál nézem, ahogy leszállnak, ahogy a kisfiú, talán négy-öt
éves, magára veszi kabátját, táskáját. Megragad önállósága.
A Széna téren még várni kell a busz indulására; hideg van így az árnyékban. Nézem a
felhőket. Próbálom figyelni a madárcsicsergést. 
Kikanyarodunk a Rakpartra, szemembe tűz a nap. Parlament, Duna, felszálló utasok,
most nincs ismerős, mögöttem két fiú félhangos nevetése. Valahol Óbudánál el alszom.
Piliscsaba előtt fenyvesekre nyitom ki szemem, ereszkedünk, lassan odaérünk. 
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Egyetem. Kevéssel az óra kezdete előtt még alig vagyunk hárman. Nevetés; Cézanne,
Pilinszky, ebéd. 
Délutáni álmosságban eltöltött néhány könyvtári óra. Készülök. Dantéval kézen
fogva. Merülök, betakar a polcok magánya, csöndje. A külső termekből léptek re -
csegése, hangok morajlása szűrődik idáig, ahol ülök. Becsuknak egy ajtót. Követek és
követve vagyok egyszerre. 
Írok; sorok közt, mint erdőben tévelygek. 
Később Budapest, valakivel találkozom. Rég nem látott tekintet. Öröm.
Hazafelé bukdácsolok...

VÁRKONYI BORBÁLA

1992-ben születtem az Acélvárosban. Első találkozásom a jezsuitákkal 2003-ban volt,
ekkor felvételiztem sikeresen a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumba, ahol 8 évet töl -
töttem. Jelenleg a Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán vagyok elsőéves
hallgató, csakúgy mint az Ignácban. Az egyetem mindössze 10 percre van innen, s bár
kevés a szabadidőm, igyekszem a szakkollégium által nyújtott lehetőségeket kihasz nálni. A
kurzusokon hallgatott témák igazi felüdülést jelentenek a kemény képletek és számítások
után. A közösség is befogadó, segítőkész. Valódi támaszt nyújt ez nekem a zűrzavarral teli
városban. Az első év a „beszokó év” volt, mivel életemben először kerültem el otthonról,
míg sokan már középiskolában is kollégiumban laktak. De ezután szeretnék még te -
vékenyebben részt venni az Ignác közösségi életében.

VÉKONY LÁSZLÓ

Tanárnak lenni, tanítani, nevelni. Egyre inkább e körül forog az életem. Matematika
tanárnak készülök. Gyerekekkel, fiatalokkal szeretnék foglalkozni már régóta. Talán a
cserkészetből fakad az egész, de sok más okra is visszavezethető pályaválasztásom.
Szeretek olyan dolgokat tanulni, amik közel állnak hozzám, a társadalmi normáktól
viszont nagyon távol. Így lett a második szakom a matematika mellé először a lengyel,
majd mester szakon a játék- és szabadidő-szervező tanári. Ide is a cserkész indíttatás -
ból jöttem, tanulni, megnézni az elméleti oldalait is annak, amit már évek óta csinálok.
Mostanában szeretek egyetemre járni, inspiráló és elgondolkodtató. 
Szeretek hazajönni is. Az Ignácban otthon érzem magam, úgy hiszem itt is jó helyen
vagyok. Bármelyik találkozásban benne van egy mélyebb beszélgetés szikrája, a közös
élet gondjain túl is.

VELKEY KRISTÓF

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy család, Papa, Mama, gyerekek. A második
kislány, akit Zsófinak hívtak, kiment a kisöccsével a Balatonra pecázni. Egyszer csak a
horogra akadt egy aranyhal. Azt mondta az aranyhal, ha megkímélik a gyerekek az éle -
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tét, teljesíti mindegyikük három kívánságát. Zsófi, mert épp nem volt világmegváltó
ötlete, és igazából hiányát sem érezte semminek, azt kívánta, hogy legyen neki egy
fehér ruhája, egy piros ruhája és sok barátja.
Teltek múltak az évek, egyszer csak, hogy-hogy nem, felvették az orvosi egyetemre,
ahol lett fehér köpenye és teljesült az első kívánsága. Nem kellett sok idő, éppen csak
két év, és a Határ úton is túl, ahol az 50-es villamos fut, lett sok-sok barátja és még egy
otthona az Ignácban. Újabb két év múlva az aranyhal beváltotta az utolsó ígéretét, és
megajándékozta Zsófit egy piros ruhával, amin sárga csíkok vannak, és a kabátja
hátán a „mentőtiszt” szó áll, sőt még egy sárga hintó is jár hozzá. Ekkor feltűnt egy
herceg is fehér lovon, talán mert az aranyhal nem tudott számolni, és egy bónusz
kívánságot is teljesített, szerencsére. 
Életem legnehezebb és legboldogabb négy évének volt, és még pár hónapig mindig,
helyszíne és otthona az Ignác. Egy olyan hely, ahol a kívánságaim valóra váltak, for -
dulatok és próbatételek után úgy, ahogy a tündérmesékben is szoktak. Az utolsó iro -
mányomat írom az Ignácos évkönyvbe, mert minden mese véget ér egyszer, de kez -
dődik egy újabb, amiben Zsófi talárt és egy fura négyszögletű sapkát vesz, orvos lesz
és új kalandok után néz… Aki nem hiszi, járjon utána!

VESZELY ZSÓFIA

Elgondolkoztatott egy könyvbemutatóról írt cikk mottója: „Nem írok, nem olvasok,
magyartanár vagyok.” A mondat második fele talán néhány év múlva rám vonatkozik
majd, az első fele, remélem, sohasem fog. Szinte mindenről beszélhetünk úgy is, hogy
nem olvastuk, nem éltük át, nem tettük a magunkévá. Napi küzdelem, hogy az
egyetem mellett egy-egy falat igazi tudás is felüdítsen. Választott világom térben és
időben olyan tág, már-már végtelen. Mégis tovább tudja tágítani egy-egy beszélgetés a
kollégistatársaimmal.

VIOLA BEÁTA

„Nem akarsz gyógyszerész lenni?” – így kezdődött minden. A kérdést Édesanyám
tette fel, és a hirtelen felismerés, hogy „Dehogynem!” villámcsapásként ért. A válasz a
kérdésre - merre tovább, mit szeretnék kezdeni az életemmel - mindvégig ott hevert a
lábam előtt. Éppen csak ki kellett mondani: gyógyszerész szeretnék lenni – ez az én
hivatásom! Hivatás, hiszen munkámra úgy kell gondolnom, mint egy küldetésre, egy
igen szép és nemes küldetésre, amely során embertársaimon segíthetek.
Nyári gyakorlatként két hetet dolgoztam egy patikában. Életem egyik meghatározó
élménye volt először betegnek gyógyszert készíteni. Felemelő volt a tudat, hogy dél -
után kettőre jön érte egy néni, otthon beveszi, csillapodik a fájdalma, és ez az én mű vem.
Az ilyen pillanatok adják meg a motivációt és a bizonyosságot, hogy jól választottam.
„A hivatás az, amikor találkozom Jézussal, megértem, hogy Ő az élet, s követem, hogy
életem egészen boldog legyen.”

ZOBOKI ESZTER
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Alakszai László
Ambrus Zoltán László
Angeli Orsolya
Bardosh David
Belénessy Blanka
Bokros Ferenc
Borsos Tünde Petra
Csepely Eszter
Csicsák Pál
Csonka Bálint
Dudás Mária
Eördög Ádám Miklós
Ficzere Balázs Zsolt
Fónai Dániel
Földesi Fanni Genovéva
Győri Bence
Habib Dániel
Herbath Liliána
Herner Anna
Huszty Zita Katalin
Kiss Eszter
Kocsev Bence
Kocsis Eszter
Kocsis Johanna
Kocsis Tamara
Kolodzey Zoltán
Kovács Kitti
Kurucz Ádám Konrád
Lengyel Lea
Lukács Zsófia Anna
Melhardt Ágnes
Mirczik Bálint

Mohay Borbála
Pálvölgyi Zsigmond
Pogrányi Anna
Polyák Eszter
Pulinka Mihály
Ratkóczy Péter
Rieder Bernadett Eszter
Rőmer Glória
Sebő Julianna
Sebő Katalin
Suba Dorottya
Suba Réka Petra
Sütő Lili
Szabó Szilvia
Szász Emese
Szegedi Domonkos
Szilágyi Sándor
Szücs Lajos
Tamás Luca
Tóth Eszter
Tóth Tamás
Tóth Zita Nóra
Uzsák Zsuzsanna
Ürmös Dániel
Varga Adrienn
Varga Benedek
Varga Lili Beatrix
Vékony László
Velkey Kristóf
Veszely Zsófia
Viola Beáta
Zoboki Eszter
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