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Rektori köszöntő
Szakkollégiumunk céljainak és eszközeinek egymáshoz való közelítése volt a leg-
fontosabb feladat az elmúlt évben, nemcsak az új rektor, hanem az egész közös-
ség számára is. A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium céljai egyértelműnek tűnnek: 
keresztény értelmiséget értékelvűen nevelni a jövő számára. Ennek megvalósítása 
és az értelmiségi léthez vezető út számos módon elképzelhető, bejárható. A mi kö-
zösségünk feladata, hogy konszenzusra jusson e kérdésben, ezáltal is egyébként jó 
példát mutatva a társadalom megosztott csoportjai számára.

Hogy mitől marad keresztény, mitől válik értelmiségivé egy hallgatónk, hogy 
miből következtetünk arra, hogy értékek mentén halad életében; ezekre a kérdések-
re kisebb, hétköznapi problémáinkon keresztül kerestük a választ. Számos fórum, 
beszélgetések és a Diákbizottság aktív közreműködése segítette az idei párbeszédet, 
amelynek eredményeképpen egy-két lépéssel megint kézzelfoghatóbbá válhatott, 
hogy közösen mit érthetünk azon, ha “ignácosok” vagyunk.

Az erősödő közös elképzelések, a beköltözés és újralapítás utáni stabilitás já-
rulhatnak hozzá ahhoz, hogy újra bátran felléphessünk külkapcsolatainkban. A 
szakkollégiumi mozgalom csak egy a sok terület közül, ahol az Ignácot szeretnénk 
megmutatni, megismertetni, ennek jegyében megnyertük a rendezési jogát 2013 ta-
vaszán az Országos Szakkollégiumi Konferenciának, amely a szakkollégiumi minő-
sítés tapasztalatait dolgozta fel. Egyházi partnereinkkel több alkalommal külön is 
találkoztunk, bízva abban, hogy az ignáci szakkollégiumi modell adaptálható lesz 
más fenntartói, egyházi szakkollégiumok körében is.

Legmerészebb vállalkozásunk jegyében pedig nekikezdtünk az amerikai és kí-
nai külkapcsolataink építgetésének. Észak-Amerikában közel harminc jezsuita fel-
sőoktatási intézmény található, amelyek szakmaiságához nem férhet kétség, hiszen 
köztük éllovas a washingtoni Georgetown University. A Kínai Karrierközpontunk 
kezdeményezése eddig kedvező visszhangokra talált, sokat dolgozunk azon, hogy 
a projekt minél hamarabb elindulhasson, és szakkollégiumi hallgatókat a régióban 
dolgozó kínai érdekeltségű cégeknél, vagy velük együtt dolgozó más vállalatoknál, 
közigazgatási szerveknél helyezhessünk el. Hosszútávon szeretnénk a kínai felsőok-
tatási bilaterális kapcsolatokat is megalapozni.

A Rend szilárd támogatásával a hátunk mögött úgy érezhetjük - hallgatók, 
vezetőség és oktatóink is, - hogy csak rajtunk múlik, mit hozunk ki ebből a kivé-
teles lehetőségből, amelyet az újraalapított Ignác kínál. Felelős értelmiségiként, a 
másokért való felelősségvállalás jegyében pedig egyszerűen nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy ne a legtöbbet hozzuk ki mindennapjainkból, kisebb és nagyobb 
terveinkből. Tartozunk ennyivel a társadalomnak, akik közvetve vagy közvetlenül 
megnyitották számunkra e lehetőséget. Tartozunk ennyivel a Rendnek, amely több 
mint 20 éve áll intézményünk mögött. Nem utolsó sorban pedig önmagunknak és 
lelkiismeretünknek tartozunk azzal, hogy ha helyet és munkát kaptunk az Ignác 
falain belül, akkor megteszünk mindent azért, hogy ezzel a legtöbbet tegyünk meg 
embertársainkért, jövőnkért, értékeink képviseletéért.

Feledy Botond
rektor
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Tanulmányi rendszerünkről a 
2012-2013-as akadémiai év tükrében
A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumnak a 2012-2013-as akadémiai év folyamán 64 
szakkollégista tagja van, 59 fő belsős státuszú szakkollégista (akik a kollégiumban is 
laknak) és 5 fő külsős státuszú szakkollégista, akik részt vesznek a szakmai, közös-
ségi és hitéletben, de nem laknak a kollégiumban. A szakkollégium 15 „gólyával” 
gazdagodott a tanév elején. Közülük a nagy többség most kezdte meg egyetemi ta-
nulmányait, de volt, aki már másod vagy harmadéves egyetemistaként jelentkezett 
hozzánk.

Szakkollégistáink számos egyetemre járnak és a tudományterületi megoszlás is 
igen változatos képet mutat. A többféle tudományterülethez kapcsolódó szakkollé-
giumi kurzus és foglalkozás mellett előbbi is segíti a szakkollégiumban megvalósu-
ló multidiszciplináris képzést, a szakkollégisták széles látókörű szakmai fejlődését, 
amelynek révén komparatív előnyhöz jutnak. Ez a többlettudás kiemelkedően segít-
heti őket szakmai karrierjükben, abban, hogy a szakkollégiumi képzési cél megvaló-
sulásaként keresztény értelmiségi vezetőkké váljanak.

Szakkollégistáink megoszlása a főbb budapesti egyetemek 
(karok) között1:

Budapesti Corvinus Egyetem: 9 fő
Karok: Gazdálkodástudományi, Társadalomtudományi, Tájépítészeti

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: 13 fő
Karok: Építészmérnöki, Építőmérnöki, Gazdaság- és Társadalomtudományi, Gé-
pészmérnöki, Közlekedésmérnöki, Természettudományi, Vegyész és Biomérnöki, 
Villamosmérnöki és Informatikai

Budapesti Gazdasági Főiskola: 2 fő
Kar: Pénzügy-Számviteli

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 22 fő
Karok: Állam és Jogtudományi, Bölcsészettudományi, Informatikai, Pedagógia és 
Pszichológia, Természettudományi

Károli Gáspár Református Egyetem: 3 fő
Kar: Bölcsészettudományi

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem: 1 fő
Szak: zenetanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem:1 fő
Kar: Közigazgatás-tudományi

1 Egy szakkollégista két egyetemre jár
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 5 fő
Karok: Bölcsészettudományi, Információs technológiai, Jog- és Államtudományi kar

Semmelweis Egyetem: 8 fő
Karok: Általános Orvostudományi, Fogorvos-tudományi, Gyógyszerésztudományi, 
Testnevelési és Sporttudományi

Szent István Egyetem: 1 fő
Kar: Állatorvos-tudományi

A tudományterületi megoszlás is változatos képet mutat2:

Agrártudományok  1 fő
Bölcsészettudományok  14 fő
Műszaki tudományok  14 fő
Művészetek   1 fő
Orvostudományok  7 fő
Társadalomtudományok  23 fő
Természettudományok  6 fő

Egyetemi tanulmányi eredmények 

A szakkollégisták szakmai munkájának egyik fontos mutatója, hogy miként teljesí-
tettek az egyetemükön. Ennek egyik mérőszáma a tanulmányi átlag, megjegyezve, 
hogy a kötelező egyetemi tanulmányok mellett számos szakkollégista vállalt egyetemi 
pluszmunkát (TDK-versenyen vettek részt, demonstrátori tevékenységet végeztek) is.

A tanulmányi eredmény a 2012-2013-as akadémiai év őszi szemeszterének vizs-
gálata és az előző évek azonos időszakához való viszonyítás révén megállapítha-
tó, hogy a tanulmányi átlag az utóbbi években folyamatosan csökkent. Erőteljesen 
csökkent a kreditindex (4,02-ről 3,79-re) is. Az összesített átlag romlásában szerepet 
játszik az is, hogy az utóbbi években folyamatosan nőtt szakkollégisták között a 
műszaki, természettudományi és orvostudományi képzésen résztvevők száma, és 
ezeken a területeken a 3,5 feletti átlag már elfogadható eredménynek számít. 

A legfontosabb tanulmányi mutatók összesített átlagát mutatja a következő táblázat:

Tanulmányi rendszerünkről a 2012-2013-as akadémiai év tükrében

2012/13 őszi félév
Súlyozott tanulmányi átlagok átlaga 3,85
Kredit index 3,79
Felvett kreditek átlaga 31,0
Teljesített kreditek átlaga 28,9

2 A teljes tudományterületi megoszlás összeadva 66 főt tesz ki, mivel egy fő két különböző 
tudományterülethez tartozó egyetemre jár, egy másik szakkollégista pedig két tudományterü-
lethez kapcsolódó képzést végez.
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A kimagasló, átlag fölötti tanulmányi eredményeket elérő, valamint magas szintű 
társadalmi elkötelezettséget felmutató fiatalokat a Szent Ignác Jezsuita Szakkollé-
gium a Jézus Társasága Alapítvány segítségével tanulmányi ösztöndíjban részesí-
ti. Szociális ösztöndíjban részesülnek a tehetséges, de hátrányos anyagi helyzetben 
levő fiatalok, annak érdekében, hogy anyagi helyzetük ne legyen akadálya felsőfokú
tanulmányaik folytatásának. 

Tanulmányi ösztöndíjban 13 fő részesült a 2012-13-as tanév őszi szemesztere 
folyamán, ennek összege 1.175.000,- Ft volt. 4,0-ás átlag fölött teljesítettek és tanul-
mányi ösztöndíjban részesültek a következők: Csepely Eszter, Kiss Eszter, Kurucz 
Ádám, Melhardt Ágnes, Pálvölgyi Zsigmond, Pogrányi Anna, Pulinka Mihály, 
Ratkóczy Péter, Suba Dorottya, Szász Emese, Szegedi Domonkos, Tóth Tamás, 
Uzsák Zsuzsanna. 

A 2012-13-as tanév tavaszi szemesztere során 12 fő kapott tanulmányi ösztön-
díjat, 900.000,- Ft összegben. 4,0-ás átlag fölött teljesítettek és tanulmányi ösztöndíj-
ban részesültek a következők: Barta András, Csepely Eszter, Eördög Ádám, Herner 
Anna, Pálvölgyi Zsiga, Pogrányi Anna, Pólya Viktor, Pünkösty Mária, Ratkóczy Pé-
ter, Rőmer Glória, Szegedi Domonkos, Székely Marcell.  

Szociális ösztöndíjban a jelen tanulmányi év során 11 fő részesült, amelynek 
teljes összege 1.375.000,- Ft volt. 

A szakkollégium fontosnak tartja az idegen nyelvek magas szintű ismeretét, 
ezért támogatja a szakkollégisták nyelvtanulását, anyagi támogatást nyújt a nyelv-
vizsga sikeres teljesítéséhez is.  Ebben a tanévben szeptembertől májusig 10 szakkol-
légistának nyújtott a szakkollégium nyelvtanulási támogatást 199.000,- Ft értékben. 
A következő tanév folyamán a szakkollégium francia és spanyol nyelv oktatásának 
megszervezését tervezi és elegendő számú jelentkező esetén egy angol szaknyelvi 
kurzus elindítását is lehetőségként lát.

A Szent Ignác Jezsuita szakkollégium megújult tanulmányi programja

Az idei tanévben tanulmányi rendszerünk számos elemében gazdagodott Feledy 
Botond rektorunknak köszönhetően, aki megújította a SZIK szakmai programját 
is. A SZIK missziójának középpontjában a keresztény értelmiségi vezetők újra-
termelése áll, ez egyrészt nagy felelősség az intézmény számára, másrészt nagy 
kihívás is. Célunk, hogy szakkollégistáink példaként szolgáljanak környezetük 
számára, értve ez alatt az egyetemi közösséget, az otthoni régi barátokat, volt is-
kolatársakat, illetve minden más (pl. cserkészcsapat) közösség tagjai számára is. 
E cél eléréséhez a SZIK biztosítja a sokoldalú szakmai fejlődést, segítséget ad az 
erkölcsi és hitbeli fejlődésben, valamint lehetővé teszi és egyben elvárja a közössé-
gért végzett munkát. 

A szakkollégisták szakmai kibontakozására, fejlődésére szolgál:
– egyrészt az alapképzés ideje alatt egy tanévben elvégzendő négy kurzus,  
 amely kötelező és választható tárgyakból épül fel (az alapképzés teljes ideje  
 alatt 10 kurzus elvégzése kötelező),
– másrészt a szakmai műhelyek a mesterképzés ideje alatt,
– harmadrészt a tutoriális képzés a végzős hallgatók számára,

Tanulmányi rendszerünkről a 2012-2013-as akadémiai év tükrében
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– valamint az ún.  „kollégiumra szánt idő”, amelynek keretében a hallgató egy  
 év alatt három foglalkozáson vesz részt. Ilyen foglalkozás lehet pl. a szeretet- 
 szolgálati munka, a skill-kurzusok (mint pl. retorika), vagy a rendszeres rész- 
 vétel a zenekarban, kórusban.

Kurzusok és kollégiumra szánt idő

A 2012-2013-as tanév során számos igen érdekes, a szakterület ismert előadója által 
tartott kurzuson, illetve foglalkozáson vehettek részt a szakkollégistáink:

Őszi szemeszter

Kurzusok:
Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba – Ugrósdy Márton
Bevezetés a kínai civilizációba – Salát Gergely
Filozófia – Török Csaba
Gazdasági társaságok kialakulása – Kisfaludi András
Keresztény élethivatás – Koronkai Zoltán SJ
Köz-politika – Antal Attila
Magyar filmrendező portrék – Bodó Mária
Online újságírás és médiaismeretek – Dévényi István
Orvoslás és társadalmi kérdések – Jávor András
Kínai nyelvtanulás az ELTE Konfuciusz Intézetben

Kollégiumra szánt idő:
Retorika – Bokor Tamás
Önismeret – Parditka Zsófia
Érveléstechnika – Kertész Gergely
Színjátszás – Budaházy Árpád
Kórus – Táborszkyné Ruthner Judith
Zenekar – Angeli Orsolya szakkollégista vezetésével
Lelkigyakorlat – Koronkai Zoltán SJ és Varga László SJ vezetésével
Szeretetszolgálat – Varga László SJ vezetésével

Tavaszi szemeszter

Kurzusok:
Gazdaságtani alapismeretek – Harangozó Gábor
Jog – nem jogászoknak – Szerletics Antal
Teológia – Varga László SJ
Az Európai Unió működése a gyakorlatban – Ódor Bálint
Rendszerváltások és tapasztalataik Közép- és Kelet-Európában – 
Ugrósdy Márton
Fenntarthatóság – ifj. Zlinszky János
Helyismeret és idegenvezetés Budapesten (angol nyelven) – Tamás Bálint

Tanulmányi rendszerünkről a 2012-2013-as akadémiai év tükrében
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Kollégiumra szánt idő:
Időgazdálkodás – Limpár Imre
Sötét és világos – Fotóról nem fotósoknak – Virágvölgyi István
Gyorsolvasás – Glatz Tamás
valamint: színjátszás, kórus, zenekar, lelkigyakorlat és szeretetszolgálat 

Tutorális képzés

A felsőoktatásban a mesterképzésen levő szakkollégistáink részére lehetővé tesszük 
az ún. tutorális képzésen való részvételt, amelynek keretében a hallgató a saját szak-
májában mélyül el. A tavaszi félév folyamán a hallgatók munkájuk eredményét házi 
konferencián ismertetik, valamint tudományos igényű dolgozatban foglalják össze, 
amelyet tanulmánykötetben jelentet meg a szakkollégium. A Studia Ignatiana idei, 
az eddig megjelent sorozatban 5. kötetének alcíme: Társadalmi felelősségvállalás.

A következő tanév

A 2013-2014-es tanév elé is pozitív várakozásokkal telve tekintünk. Számos, érdekes 
és új kurzust tervezünk, és szakkollégiumi tagságunk is megint jelentősen megújul. 
Felvételi pályázatunkra 80 fő adta be jelentkezését, akiknek nagy része most érett-
ségizik, kisebb részük már egyetemre jár. A gondos felvételi eljárás (írásbeli és szó-
beli forduló) eredményeként 17 jelentkezőt talált a felvételi bizottság alkalmasnak 
a „szentignácos” tagságra, közülük 14 főt belsős, 3 főt külsős státuszba vettünk fel. 
Célunk továbbra is a SZIK missziójának mind teljesebb körű megvalósítása. 

Dömötör Erzsébet
szakkollégiumi titkár

Tanulmányi rendszerünkről a 2012-2013-as akadémiai év tükrében
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Kurzusok, foglalkozások
A következőkben néhány, a kollégium által kínált kurzust, foglalkozást mutatnak be 
a kurzusfelelősök. Az öt kötelező kurzuson (filozófia, jog, közgazdaságtan, nemzet-
közi kapcsolatok, teológia) kívül számos más, a legkülönfélébb területekről választ-
hattak szakkollégistáink. 

Jog

Egy tudományág elsajátítására, mely tíz félév az egyetemen tízszer másfél óra ter-
mészetesen nem lehet elég.  A kurzus különlegessége épp az volt idén, hogy az oly 
különböző pályára készülő hallgatóságnak is érdekessé, sőt érthetővé tette a jogot. 
A ritka esetek kiváló gondolat ébresztőnek bizonyultak, sok napjainkban is aktuális 
erkölcsi problémát vitathattunk meg, nem egyszer parázs szópárbajokkal megfű-
szerezve. Hogy egy nyelvkönyveknél oly közkedvelt jelmondatot idézzek: „Játszva 
tanultunk!”

 Barta András

Retorika

A retorika az egyik legfontosabb kurzus a tanulmányok során. Ez könnyen belátha-
tó, nem véletlenül kötelező tárgy. Semmit nem ér a tudás, ha azt nem vagyunk képe-
sek alkalmazni, átadni. A Bokor Tamás tanár úr által tartott tömbösített kurzusokon 
erre gyorsan ráébredtünk. 

Meglepő módon nem vágtunk azonnal a közepébe, hanem önismereti teszteket 
végeztünk, majd egy feladaton keresztül megismerhettük a hibáinkat. Az elméletben 
számos területet érintettünk, kezdve a kommunikáció csatornáitól, az alaptételeken 
át, egészen a tartalmi és formai elemekig. Ami megdöbbentő volt, hogy milyen cse-
kély (Albert Mehrabian szerint csupán 7%) pusztán a kimondott szavak jelentősége 
a vokális és testi megnyilvánulásokhoz képest. Az elmélet után elemezni kellett egy 
szabadon választott beszédet, majd tartani egyet.

A retorika tipikusan olyan tudomány, melynek gyakorlata nem sajátítható el 
egy hétvége alatt, azonban a kurzus kijelölte az utat, melyen járva figyelmes gyakor-
lással nagyságrendeket fejlődhetünk a kommunikáció terén.

 Szabó Mátyás

Érveléstechnika

Skill-kurzusként került megrendezésre az őszi félév során az érveléstechnika. Taná-
runk, Kertész Gergely, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Filo-
zófia és Tudománytörténet Tanszékének munkatársa a három alkalom során három
különböző módon vezetett be bennünket az érvelés művészetébe.
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Az első hétvége során közösen gyűjtöttük össze a vita jellemzőit, eszközeit és 
típusait. A racionális vitával részletesebben is foglalkoztunk. Megismerkedtünk az 
érv fogalmával és az érvelő szövegek elemzésének alapjaival.

A második hétvége az elemzésé volt. Logikai térképeket, ágrajzokat és vitaváz-
latokat készítettünk. Ehhez különböző cikkek és filmrészletek voltak segítségünkre.
Különösen sokat foglalkoztunk egy, az evolúciós elméletekkel foglalkozó cikkel. A 
cikket először elolvasva azt éreztem, hogy itt valami sántít, az elemzés után már azt 
is el tudtam mondani, miért éreztem ezt korábban.

Az utolsó alkalmon végül élesben is kipróbálhattuk magunkat egy vitában. A 
feladat nemcsak egyszerű vita volt, néhányunknak szándékosan, olyan hibákat kel-
lett elkövetnie, mint személyeskedés vagy szánalomra apellálás, a vitapartnernek 
pedig ezt kellett felismernie.

 Csepely Eszter

Rendszerváltások és tapasztalataik Közép- és Kelet-Európában

A kurzus célja volt bemutatni, hogy 1989 óta hogyan és milyen úton jutottak el Kö-
zép- és Kelet-Európa országai. A kurzus során megvizsgáltuk a legfontosabb orszá-
gok történelmi tapasztalatait, illetve a nagyhatalmak regionális érdekeit. Különös 
figyelemmel kísértük a Visegrádi Négyek tagjait, de tekintettel voltunk arra, amiben
az ő fejlődésük különbözik Magyarország elmúlt 22 évétől. A kurzus a hazai hely-
zetet nem vizsgálta, de a magyar viszonyok megértéséhez, és árnyaltabb ábrázo-
lásához jelentősen hozzájárult. Minden kurzuson nyilvános vitát rendeztünk egy 
előre megbeszélt témából, majd szavazással döntöttük el, melyik fél érvelt jobban 
álláspontja mellett. Így a kurzus nem csak a tárgyi tudásunkat bővítette az érintett 
országokról, de érvelési, retorikai kompetenciánkat is fejlesztette. A félév végén írás-
beli beadandóban dolgoztunk ki egy megbeszélt, órán érintett témát.

 Herner Anna

Az Európai Unió működése a gyakorlatban

A felsőoktatási intézményeink több mint másfél évtizede oktatják az EU működését, 
intézményrendszerét, politikáit, a tagállamok érdekérvényesítési politikáit különbö-
ző formákban. A gyakorlati ismeretek azontúl, hogy kis arányt tesznek ki, sok eset-
ben nem az elméleti ismereteket egészítik ki, hanem azokat új kontextusba helyezve 
a mindennapokban használható ismeretanyagot kínálnak. A kurzus bemutatta a 
Magyarországot is érintő fontos uniós ügyek/jogszabályok tárgyalásainak hátterét 
egy olyan szakértő szemével, aki immár egy évtizede részt vesz az uniós tárgyaláso-
kon. A kurzuson olyan témákat tekintettünk át, mint a 2014–2020 közötti uniós költ-
ségvetés, a Nyugat-Balkán országainak integrációs folyamata és az Unió bővítési 
politikája, Magyarország érdekérvényesítési lehetőségei az Európai Unióban, az EU 
válságkezelési technikái (2008–2012) és az EU jövőjével kapcsolatos viták.

 Szabó Mátyás

Kurzusok, foglalkozások
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Önismeret

A 2012/2013-as tanév első félévében egy igen érdekes és hasznos kurzuson vehet-
tek részt az érdeklődő szakkollégisták. Parditka Zsófia pszichológus vezetésével és
hét szakkollégista részvételével önismereti kiscsoport indult a Szent Ignác Jezsuita 
Szakkollégiumban, amely különleges tapasztalatokkal gazdagított minket.

Az önismeret mindig is foglalkoztatta az embereket, hiszen sikereink elérésé-
hez, a magunkban felmerülő kérdések megválaszolásához, de más emberek elfo-
gadásához is önmagunk jobb megismerésén keresztül vezet az út. Személyiségünk 
fejlődésében, viselkedésünk megértésében, képességeink felismerésében és megfe-
lelő kihasználásában is nagy segítségünkre van a jó önismeret. Ez a csoport is ebben 
segített minket: az öt kurzusalkalom során különböző típusú önismereti gyakorla-
tokat végeztünk, amiket követően mindenki megosztotta a feladat elvégzése során 
tapasztalt érzéseit, gondolatait – majd reflektálhattunk is egymás tapasztalataira.
Fontos eleme volt a foglalkozásnak, hogy e beszélgetések alatt megnyíltunk önma-
gunk és egymás előtt is, egyes gyakorlatok során pedig közvetlenül a csoporttársak-
tól kaphattunk visszajelzést személyiségünkre, viselkedésünkre vonatkozóan.

A kurzus során betekintést nyerhettünk az önismereti csoportok működésébe, 
a gyakorlatokon keresztül önmagunk jobb megismerésének módszereibe, valamint 
tapasztalataink megosztása során nem csak saját magunkról, hanem egymásról is 

többet megtudhattunk. A csoporttagok 
között e kölcsönös bizalomnak és elfo-
gadásnak, valamint az együtt elvégzett 
gyakorlatok tapasztalatainak köszönhe-
tően különleges kapcsolat alakult ki a fél-
év során. Új ismeretekkel gazdagodtunk, 
megerősítést nyertünk korábban talán 
bizonytalannak vélt dolgokban vagy új 
kérdéseket fedeztünk fel, amiken a jövő-
ben érdemes tovább gondolkodni – az 
azonban bizonyos, hogy néhány lépéssel 
közelebb kerültünk a mélyebb önismeret-
hez, amiért köszönettel tartozunk kiváló 
csoportvezetőnknek és minden csoport-
társunknak is.

 Kiss Eszter

Sötét és világos – fotóról nem fotósoknak

Ezen a kurzuson a fotózás rejtelmeibe nyerhettünk bepillantást Virágvölgyi István, 
az MTI fotószerkesztőségének vezetője és Fadgyas Bence vezetésével. A képek előhí-
vásához egy labort is berendeztünk az alagsorban, amelyet a félév alatt sikerült egyre 
professzionálisabbá tenni. Az első órákon a fényképezés elméletével ismerkedtünk 
meg, megtanultuk, hogyan alakíthatjuk a filmre kerülő képet. Sok próbálkozással el-
sajátítottuk a negatív-, és pozitívhívás fortélyait, és megszülettek első papírképeink. 

Kurzusok, foglalkozások
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Technikánk csiszolgatása mellett képeink témájához is kaptunk inspirációt: ok-
tatóink bemutatták a legnagyobb magyar és nemzetközi fényképészek alkotásait, 
valamint elmagyarázták a különböző képkészítési eljárásokat. Több óra külső hely-
színen zajlott, ezek egyike a Mai Manó Házban tett látogatás volt, ahol beiratkoz-
tunk a Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtárba, és megcsodáltuk a változatos kiállí-
tásokat a modern dagerrotípiáktól a női sorsokat bemutató sorozatig. Nem hagytuk 
ki a Magyar Távirati Iroda meglátogatását sem, ahol élőben követhettük a beérkező 
képek híranyaggá formálódását, és betekintést nyertünk a szervezet működésébe is. 
Az utolsó órára pedig egy fényképsorozat elkészítése volt a feladat, mintegy össze-
foglalva a tanultakat.

Az órák alatt érzésem szerint sokat fejlődtem módszerekben és látásmódban is, 
a kötetlen beszélgetések során számos érdekes információval lettem gazdagabb, és 
elsajátíthattam egy kihalóban, de legalábbis visszaszorulóban levő képmegörökítési 
eljárást.

 Vesztergombi Tamás

Gyorsolvasás

A gyorsolvasás tömbösített skill-kurzusra március első hétvégéjén került sor. A tré-
ninget Glatz Tamás tartotta. A tréning során többek között a következő készsége-
ket gyakoroltuk és fejlesztettük tovább a teljes olvasási folyamat hatékonyságának 
javításához: előzetes átnézés (previewing), átfutás (skimming), pásztázó keresés 
(scanning), a sebesség változtatása, rugalmas olvasás, koncentráció, figyelem, a
központozás és a kulcsszavak jelentőségének megértése, a memória szerepe, bekez-
dés-technika, szövegösszefüggések megtalálása, a periférikus látómező szélesítése, 
szókincsbővítés.

A kétnapos tréning rendkívül kimerítő volt, és a régi olvasási szokásokon való 
túllépés nagyon nehéznek bizonyult. Lévén, hogy egy készség elsajátításáról lenne 
szó, a valós kompetenciáig még sok gyakorlásra van szükség.

 Székely Marcell

Időgazdálkodás

2013 februárjában kezdődött az időgazdálkodás kurzusunk. Limpár Imre kezei alatt 
gazdagodtunk jó pár tanáccsal. Elég behatároltnak tűnhet maga az elnevezés, de 
sokszor kiszakadtunk ezekből a keretekből pozitív értelemben. 

Elsőként azzal kapcsolatban kaptunk tanácsokat, megerősítéseket, hogy miként 
redukálhatjuk az időrabló tényezőket az életünkből. Következő alkalommal prakti-
kus időbeosztási és rendszerezési technikákról hallottunk, ami után egy kisebb házi 
feladat következett: választásunk alapján el kellett sajátítanunk egyet közülük, majd 
a következő alkalommal beszámolni erről. A foglalkozások mindig nagyon élveze-
tesek és sokszínűek voltak, videókkal, feladatokkal, tesztekkel és beszélgetésekkel. 
Volt olyan is, hogy mi magunk játszottuk a tanácsadót. Nagy hangsúlyt kapott még 
az életidő-életcél fogalomkör: nem csupán a holnap okos megtervezésére gondol-

Kurzusok, foglalkozások
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tunk, ennél sokkal tágabb összefüggésekre is rávilágítottak minket az elhangzottak, 
átéltek. Limpár Imre mindig figyelt a visszajelzésekre, „mintha ránk szabták volna”
a kurzust. Összességében: szerencsésnek érzem magam, hogy részt vettem ezen a 
foglalkozáson, és nagyon tudom ajánlani mindenkinek, annak is, aki úgy gondolja, 
teljesen rendben van az időbeosztása.

 Borsányi Gyöngyi

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság szó hallatán az első, aki eszembe jut, Pólya Viktor szakkollégista, 
a másik pedig az idei félév szerda estéi. Azt hiszem, a legtöbbet Viktortól hallottam a 
fenntarthatóságról - ezt a kurzust is ő szervezte. Szerda esténként más-más előadók 
látogattak el hozzánk, hogy különböző témákról beszélhessünk velük. A kurzus fő-
védnöke és első előadója ifj. Zlinszky János volt. Féléves témáink között szerepelt a 
közjó politikai (Jávor Benedek), közgazdaságtani (Pataki György) valamint teológi-
ai (Béres Tamás) viszonya. Hallhattunk a fenntartható vízgazdálkodásról (Balogh 
Péter), mezőgazdaságról (Ángyán József) és térhasználatról (Ertsey Attila). Szóba 
került az etika és felelősség (Lányi András) kérdése is, valamint a kisközösségek-
nek, mint új cselekvőknek a szerepét is láthattuk (Takács-Sánta András). A kurzus 
nem titkolt célja az volt, hogy mi kollégisták, megismerhessük azokat a meghatáro-
zó személyeket, akik ma Magyarországon a fenntarthatósággal kapcsolatos ügyeket 
viszik.

Személy szerint azért választottam ezt a kurzust, mert fontosnak tartottam, 
hogy szakmai szempontból s rálássak a fenntarthatóság kérdéskörére és ne csak 
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mindig a jövővel kapcsolatos rémhíreket halljam. Úgy érzem, ez a kurzus sokunkat 
gazdagított, számos kérdésre választ és egyúttal megoldási javaslatot kaptunk és 
nem utolsó sorban remek előadókat hallhattunk.

 Varga Lili

Kórus

„A zene magasabb rendű minden tudománynál és filozófiánál”
(Ludwig van Beethoven)

Noha a modern világunkban Beethoven gondolata már elfogultnak is tűnik, a mű-
vészetek, azon belül a zene alapvető fontosságú szerepe a testi-lelki fejlődésünkben 
vitathatatlan. A szakkollégium kamarakórusa pedig remek lehetőséget biztosít az 
elmélyülésre. 

Ruthner Judith tanárnő idén is változatos repertoárt állított össze, reneszánsz, 
barokk, klasszicista, és 20. századi szerzők műveiből (Lassus, Pitoni, Casciolini, 
Kodály, Dubra), valamint egyéb egyházi és világi énekekből. Ám az ember nem is 
gondolná, mennyi mindennek kell működnie a végeredményhez. Helyes test- és 
szájtartás, a hangindítások, hangszín, intonáció, dinamika, a dallamívek formálá-
sa, tempó, a szöveg hangsúlyos és érthető kiejtése, és persze koncentráció. A zenei 
fejlődés mellett ráadásul belecsöppen az ember a zenét körülvevő világba, ahonnan 
sok minden megragad: apró történetek zeneszerzőkről,  egy kis latin szókincs stb. 
Amikor pedig minden összeáll és megszólal a gyönyörű ének, szinte egy teljesen 
más világba repíti az embert.

Mindemellett a kórus több jezsuita kötődéssel is büszkélkedik. Az egyik a szol-
gálat a Mária utcai Jézus Szíve templomban, a másik pedig a tény, hogy a már vég-
zett szakkollégisták közül többen visszajárnak a kórusba, valamint a szintén jezsuita 
kötődésű ReNaissance-házból is. 

 Szabó Mátyás

Színjátszás

Szeptember 13., csütörtök, 20.30, helyszín: Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
Nyolc lelkes diák, és egy talán még lelkesebb kurzusvezető gyűlt össze, hogy is-

mét színre vigyenek egy darabot közösen. A résztvevők nem hivatásos színészek, a 
legjobbak is csak az iskolai szavalóversenyig jutottak. Azonban mindannyian kíván-
csiak, vajon milyen érzés lehet a színpadon előadni, képesek-e belebújni más bőrébe 
egy fél órára. Ezért jelentkeztek idén színjátszásra. Szeretnének egy kicsit beletekinteni 
a színjátszás világába. A lelkesedésnek meg is lett a gyümölcse, a próbák során fokoza-
tosan fejlődtek, a tétova olvasópróbáktól egészen a már jelmezes, kellékes főpróbáig.

Június 30., vasárnap, Te Deum, helyszín: Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
Nyolc ideges diák, és egy talán még idegesebb kurzusvezető vár arra, hogy el-

jöjjön a nagy pillanat, és a kollégium közössége előtt előadják a Tökmag Filkó című 
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iskoladrámát. Számos próba, rengeteg gyakorlás, szövegtanulás áll a hátuk mögött. 
Az elmúlt tanév alatt rengeteg nevetéssel közösséggé formálódott a kis társulat. Kö-
vetkezzen hát az Előadás…

 Lukács Zsófia

Zenekar

„Az élet keresztjei olyanok, mint a kotta keresztjei: felemelnek.” 
(Ludwig van Beethoven)

A SZIK Zenekar – lassan 
két éve már, hogy a Szak-
kollégiumunk tőszomszéd-
ságában található Loyola 
Café megnyitóján így mu-
tatták be az akkor még alig 
négy–öt tagot számláló kis 
csapatunkat. A frappáns 
név azóta sem változott. 
Bár az alapító tagok közül 
nem sokan maradtunk, a 
lelkesedés töretlen, immá-
ron 13 zenésszel és énekes-
sel.

Ez az év, és az ezt meg-
előző is mindannyiunk elé 
komoly kihívásokat állított, 

sokszor nehéz volt időt szakítani az egyetem, kurzusok, és egyéb kollégiumi rendez-
vények mellett a zenélésre. Mégis örömmel tapasztaltam, hogy a nyolc órakor, fá-
radtan a kápolnába érkező társaság a próbák végére legtöbbször feltöltődött. Öröm 
volt számunkra együtt dicsőíteni, még akkor is, ha az időhiány miatt leginkább a 
dalok zenei kivitelezésére kellett fektetni a hangsúlyt.

Zenéltünk több Jezsuita Nyolcas szentmisén, kollégiumi hétvégéken, évnyitón, 
évzárón, Mikulás-bulikon. De a néhány kivételtől eltekintve Istennek zenéltünk. A 
zenekar a besorolás ellenére nem a kollégiumra szánt idő kategóriába tartozik, ha-
nem a lelkiségi pillérhez.

Tied a dicsőség, énekeltük ma az utolsó próbán a tanévben. Ez minden, amit 
a zenekar valaha is el akart érni, ami a célja, és értelme. Egy kis idő az imádságra, 
Istennel. És aki énekel, az kétszeresen imádkozik.

 Angeli Orsolya

Kurzusok, foglalkozások
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Szimpóziumok, konferenciák kollégiumunkban

A Sárkány leleplezése – Kína valódi arca – 
Szimpózium a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban

2012. november 23-án került megrendezésre a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium 
24. szimpóziuma, közös rendezésben az ELTE Konfuciusz Intézettel. 

A rendezvényre, amely a napjainkban egyre jelentősebb gazdasági szerepet 
betöltő Kínát és a kínai vállalatoknál való munkavállalást kívánta megismertetni a 
résztvevőkkel, a Párbeszéd Háza konferenciatermében került sor. Neves szakem-
berek igyekeztek lerántani a leplet erről a gyorsan változó, a Nyugat számára még 
mindig titokzatos országról, megdönteni a sztereotípiákat és közelebb hozni a kínai 
kultúrát az érdeklődőkhöz.

A Sárkány leleplezése – Kína valódi arca címet viselő konferenciára sok vendég ellá-
togatott. A szimpózium elsődleges célja az előítéletek és a tévhitek lebontása, a kínai 
munkavállalás, kínai kultúra bemutatása volt, amit négy kerekasztal-beszélgetés se-
gített. A kerekasztal-beszélgetések különböző témákat öleltek fel (Kína a médiában, 
munkakapcsolatban Kínával, Kína változásának sebessége és a Kínáról alkotott kép 
a kelet-ázsiai régióban), amelyek mind-mind segítettek e távoli, hatalmas és egyre 
nagyobb gazdasági erővel rendelkező ország jobb megismerésében.

A konferenciát Yu Ying, a Kínai Népköztársaság nagykövetségének politikai 
és sajtó attaséja köszöntő szavai nyitották meg. Őt a Szakkollégium rektora, Feledy 
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Botond, majd Salát Gergely, az ELTE Kínai Tanszékének adjunktusa megnyitó sza-
vai követték.

Az első kerekasztal-beszélgetés során kiderült, hogy a Kínáról Nyugaton kiala-
kult negatív kép több okra vezethető vissza, kezdve az 1960-as, ’70-es évek világpo-
litikai helyzetétől, amikor a Szovjetunió elidegenedett a szintén kommunista Kíná-
tól. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy a szovjet befolyás alá tartozó Magyarországon is 
ellenérzésekkel fordultak Kína, a kínai áruk és a rendszerváltozás környékén ha-
zánkba betelepülő kínaiak felé. Kína egy erős, egységes, gyorsan változó és fejlődő, 
sokszínű ország, azonban nem tanulta még meg a nyugati módon való kommuni-
kációt, ami szintén nehézségekhez vezethet az információk átadásában. Összefog-
lalásként elmondható, hogy az előítéletek mára csökkenni látszanak, átalakulnak, 
köszönhetően egyrészt annak, hogy az ország a világgazdaság egyik központjává 
nőtte ki magát, másrészt pedig annak, hogy az új generáció már egy egészen más 
Kínát lát, mint a szüleik. 

A második beszélgetésben kínai tulajdonú cégek képviselői (Gecse Mariann - 
Huawei, és Takács Zsolt - Chinamart), valamint a szegedi Konfuciusz Intézet igaz-
gatója, Szentmártoni Lívia osztották meg tapasztalataikat a kínaiakkal való közös 
munkavégzésről, és az ehhez kapcsolható kulturális különbségekről.

A beszélgetés során fény derült azokra a tulajdonságokra, amelyekre kínai tulaj-
donú cégeknél a munkavállalónak szüksége lehet, úgymint a kreativitás, alkalmaz-
kodóképesség, proaktivitás, türelem, lojalitás, együttműködési készség. A leendő 
munkavállaló egyben tanácsokat is kaphatott az álláskeresésre és az állásinterjúra 
vonatkozóan (a kapcsolatok és a szerénység fontosságát kiemelve), valamint az eu-
rópaitól eltérő üzleti etikett kapcsán.

A rendkívül izgalmas ízvilágú és finom kínai ebéd után folytatódott a szim-
pózium. A következő, a nap folyamán a harmadik kerekasztal-beszélgetés a Kína 
változásának sebessége címet viselte, amelynek keretében a meghívott öt vendég saját 
tapasztalatain keresztül mutatta be Kína arculatának változását a XX. század máso-
dik felében. 

A beszélgetések után a hallgatóság kérdései következtek. Az egyik hallgató azt 
a kérdést tette fel, hogy vajon az egypártrendszer és a növekvő gazdasági fejlődés 
meddig maradhat meg egymás mellett. A válaszok arra világítottak rá, hogy bár 
Kína a történelem folyamán sokszor szétesett, de mindig egy egységgé tudott forrni, 
így a jelenlegi helyzet is valószínűleg megoldódik majd. A társadalmi különbségek, 
és az ezekből fakadó feszültségek mérséklésére pedig a szociális háló kiépítésével 
tesznek kísérletet.

Egy rövid teaszünet után folytatódott a programsorozat az utolsó kerekasztal-
beszélgetéssel, amelynek témája a Kínáról alkotott kép a kelet-ázsiai régióban 
volt; meghívott vendégek voltak Csoma Mózes, az ELTE Koreai Tanszék tan-
székvezető-helyettese, Matura Tamás, a Magyar Külügyi Intézet tudományos 
főmunkatársa, valamint Szabó Balázs, az ELTE Japán Tanszék tanszékvezető-he-
lyettese.

Először a környező népek helyzetéről esett szó. Japán és Korea Kínával való 
viszonyának és a közös történelmi szálak bemutatása után Kína nagyhatalmi sze-
repének az adott országokra gyakorolt hatásáról, és a gazdasági helyzetekről esett 
részletesen szó.

Szimpóziumok, konferenciák kollégiumunkban
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Végül Bárdos Dávid megköszönte mind a meghívottaknak, mind a hallgatóknak 
a részvételt, és ezzel véget ért a 24. szimpózium. Mi személy szerint nagyon jól érez-
tük magunkat, sok új dolgot tudhattunk meg Kína, és általánosságban a Távol-Kelet 
világáról. Köszönet érte Feledy Botond rektor úrnak, Horváth Alíznak, a Konfuciusz 
Intézet kulturális programszervezőjének, valamint Polyák Eszter szakkollégistának 
a szervezésért! Reméljük, a következő, tavaszi szimpózium is hasonlóan izgalmas 
és tanulságos lesz!

 Kiss Eszter és Takács Bálint 
 szakkollégisták

Szakkollégiumi minősítő konferencia

2013. április 19-én került megrendezésre a Szent Ignác szervezésében a szakkollé-
giumi minősítés tapasztalatait és fejlesztési lehetőségeit bemutató országos konfe-
rencia, a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának éves programjaként, ahol az adott 
év minősítési tapasztalatait vitatják meg a szakkollégisták. Idén a szervezés jogát 
kollégiumunknak szavazta meg a SzEF, melyhez pályázati támogatást nyertünk 
a Nemzeti Tehetség Program keretében. A konferenciát több hónapos szervezés, 
egyeztetés és megbeszélés előzte meg.

A konferenciára közel harminc szakkollégium delegálta képviselőit, az összes 
külsős regisztráló száma elérte a hatvanat. A program Feledy Botond rektor úr kö-
szöntőjével indult, melyet Szendrő Péter, a Szakkollégiumi Minősítő Bizottság elnö-
kének beszéde követett, melyben kiemelte a Szakkollégiumi Charta fontosságát, ér-
telmezte az iránymutató alapelveket, illetve beszámolt a Minősítő Bizottság két éves 
munkájáról. Ezt követően Klinghammer István, Felsőoktatásért Felelős Államtitkár, 
Stumpf István, a Bibó István Szakkollégium egykori alapítója és alkotmánybíró, 
Chikán Attila közgazdász, valamint Szendrő Péter vitatták meg a szakkollégiumok 
tehetséggondozásban betöltött szerepét.

A kávészünet után Csermely Péter tartott előadást a magyarországi és az eu-
rópai tehetséggondozásról és beszámolt a kiemelkedően sikeres magyar rendszer-
ről, mely egyedülálló a világban. Csermely Péter részvételével zajlott a második 
kerekasztal-beszélgetés, melyen Bauer Béla szociológus és Cziráki Szabina, az Or-
szágos Tudományos Diákköri Tanács titkára elmélkedett tehetség-hidakról és a 
szakkollégiumi mozgalom nemzetközi helyzetéről.

A második kávészünetet követően vette kezdetét a Charta-vita, amelyet nagy 
érdeklődéssel fogadott a szakkollégista közösség. A vita Szendrő Péter, Radnai 
Rita és Sipka Bence moderálásával zajlott. Közel két órán keresztül vitázott a 
közönség a Charta két pontjáról. Az egyik az együttlakás témakörét érintette, a 
másik pedig az autonómia problémakörét. A vitát jól foglalta össze Demeter Pé-
ter szociológus hozzászólása, miszerint a szakkollégiumok különböző módon és 
alapokkal indulnak, azonban mindegyiknek egy irányba kell tartania és mind-
egyiknek más-más úton valósul meg a „szakkollégiumisága”. Példaként említette 
az egyházi modellben sikeresen működő Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumot, 
amely sikeresen ötvözte a fenntartói elvárásokat és a diákok autonómiára való 
törekvését.

Szimpóziumok, konferenciák kollégiumunkban
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A konferencia jól sikerült, szélesebb közönség előtt mutatkozhatott be a Szent 
Ignác Jezsuita Szakkollégium és mutathatta meg szakmai hozzáértését, szervező-
készségét, és nyitottságát a többi szakkollégium felé.

 Sipka Bence
 szervező

A téglaépítészettől az adósságkorlátozásig – Házi konferenciánk

Kollégiumunk tanulmányi rendszere alapján a mesterképzésben részt vevő hallga-
tóknak egy tutorális dolgozat megírásával kell igazolniuk a kutatásaik során elért 
eredményeiket. Lassan hagyománnyá válik, hogy a dolgozatokat egy házi konferen-
cián be is mutatják a különböző egyetemeken tanuló hallgatók. Az idei évben sem 
volt ez másképp.

A kollégium sokszínűsége még négy év után is meglep. Érdekes hallgatni a tár-
saimat, ahogy nagy magabiztossággal előadják a számomra gyakran eddig szinte 
ismeretlen témában írt dolgozatukat. Ugyanakkor, előadóként kihívást jelentett, 
hogy a dolgozatomat közérthetően, nem szakmai közönség számára is élvezetesen 
adjam elő. 

Szimpóziumok, konferenciák kollégiumunkban
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Az idei konferencián tizenhárom kollégista adott elő, a lehető legkülönbözőbb 
témákban. Sok egyéb mellett szó volt a bolíviai gazdasági helyzetről, a magyaror-
szági házi orvoslás jövőjéről, illetve az adósságkorlátozás ügyéről is.  A mesterkép-
zésben tanuló kollégistákon túl, az éppen szakdolgozatukat író, vagy tanulmányi 
versenyen részt vevők munkájába is bepillanthattunk.  

A konferencia elősegítette, hogy jobban megismerjük egymás szakmai tevé-
kenységét, számos esetben új, eddig ismeretlen perspektívákat nyitottunk meg egy-
más előtt, és ki tudja, talán közös kutatási ötletek is születtek…

 Csepely Eszter és Lukács Zsófia

A konferencián a következő előadások kerültek bemutatásra: 

Bárdos Dávid: 11 év reform – 10 000 év egészség – Társadalom, állam, piac és a kínai 
egészségügy 

Berényi Vince, Borsos Tünde: Innovative hair care products for the ASEAN zone 

Borsos Tünde: Lean Office

Csepely Eszter: Bolívia 200 éve – A bolíviai gazdaság jelene és jövője 

Mohay Borbála: A természetszemlélet változása a 18. századi Angliában – Vizsgálat a 
Spectator című napilap alapján 

Huszthy Zita: Téglaépítészet a magyar historizmus felsőoktatási épületein – Adalé-
kok a Trefort-kerti „D” épület történetéhez 

Lukács Zsófia: Éltetni és élni hagyni – A turizmus lehetőségeinek bemutatása a Duna-
Dráva Nemzeti Parkban 

Suba Dorottya: Középkori zeneoktatás Magyarországon – Szalkai László sárospataki 
kisdiák zenei jegyzetei tükrében 

Pálvölgyi Zsigmond: A magyar háziorvosi rendszerről, avagy a legújabb hiányszak-
ma kialakulásának okai 

Müller Judit: In vitro kémiai modell a foszfolipidózis előrejelzésére a gyógyszerku-
tatás korai fázisában

Szücs Lajos: Az államadósság korlátozása a közjó érdekében – különös tekintettel az 
Alaptörvény államadósságfékeire 

Sütő Lili: Az új civil törvény és a benne rejlő kockázatok 

Pólya Viktor: Vissza a tapasztalathoz! – A Kisközösségi Program bemutatása

Fundraising-díszvacsora

„A boldogság a másokért végzett munka mellékterméke”- Csermely Péter, az idei 
fundraising vacsora előadójának egyik kedvenc idézete a díszvacsora mottójaként 

Szimpóziumok, konferenciák kollégiumunkban
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is megállná a helyét. Ezt a mondatot a vacsora előtti este hallottam először, majd 
két nap múlva saját magam érezhettem ezt a mélyről fakadó, őszinte örömöt, amit a 
vacsora szervezése és lebonyolítása jelentett nekem. 

Szeptemberen őszinte meglepetéssel fogadtam a hírt, hogy a DB rám osztotta a 
X. fundraising vacsora főszervezői posztját. Meglátásom szerint a szimpóziumokon 
kívül a fundraising vacsora az az esemény a kollégium életében, mely kifelé szól, jó 
lehetőség a kollégium bemutatására. A vacsora fő célja minden évben a kollégium 
tanulmányi ösztöndíj-keretének feltöltése. Az anyagi támogatottságunk megalapo-
zásán túl ez az esemény alkalom arra, hogy a támogatók és a támogatottak közelebb 
kerüljenek egymáshoz.  

A vacsora szervezésére óriási kihívásként tekintettem. A nagy estét két hónap 
intenzív munka előzte meg. A meghívó megtervezésétől az utolsó pohár elhelyezé-
séig részt vettem a munkában, álmaimban azóta is visszatérnek a szervezés egyes 
momentumai. A szervezés folyamata során számos tapasztalattal lettem gazdagabb. 
Az operatív feladatok lebonyolításán túl sokszor kellett bevonnom a munkába má-
sokat, néha a kollégium egész közösségét. Óriási erőt jelentett a sok segítség és tá-
mogatás, amit a társaimtól kaptam, illetve ahogy már beszámolóm elején is céloztam 
rá, rengeteg erőt adott, hogy tudtam, a munkám nem öncélú. Az este során –  hála 
támogatóink bőkezűségének – közel 1,5 millió forint gyűlt össze. Az anyagiakon túl 
szervezőként sokat jelentett a sok pozitív visszajelzés, amit a vendégeinktől kap-
tunk. Magam is úgy éreztem, a vacsora elérte célját, a résztvevőkben sikerült kiala-
kítani, vagy megerősíteni a kollégiumunkról kialakított képet.   

Így, lassan fél év távlatából óriási hálával és örömmel gondolok vissza a munka 
minden percére. Az akkor gyakran leküzdhetetlennek tűnő akadályok emléke már 
elhalványult, felváltotta a közösségben végzett munka utáni elégedettség érzése.

 Lukács Zsófia
 szervező

Szimpóziumok, konferenciák kollégiumunkban
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Versenyek, TDK, OTDK dolgozatok, egyéb sikerek

Lean office - álom vagy valóság

Napjainkban a vállalatok versenyképessége kulcskérdés. A lean menedzsment a 
hatékonyságnövelésen és költségcsökkentésen keresztül választ kínál arra, hogyan 
tudják megállni helyüket a vállalatok a küzdelemben. TDK dolgozatomban a lean 
menedzsment és a tanuló szervezet kapcsolatát vizsgáltam a debreceni National 
Instruments Hungary Kft. példáján keresztül.

Mára már világszerte számos termelő vállalat elkötelezett a Japánból eredő 
szemlélet mellett.  Sokszor megfeledkezünk azonban arról, hogy a gyártási folyama-
tok optimalizálása mellett komoly kiaknázatlan lehetőségek vannak még hatékony-
ságnövelés szempontjából is. Az utóbbi években egyre inkább figyelmet kapnak az
irodai területek karcsúsításából származó előnyök. Ellentmondás azonban, hogy 
míg a termelés területéről számos empirikus kutatást találunk, addig office területen
alig van használható esettanulmány, pedig piaci részről igény lenne erre. Magyar 
nyelvű szakirodalmat pedig szinte nem is találunk a témában. Dolgozatomban egy-
fajta hiánypótló szerepre vállalkoztam: először megvizsgáltam, hogy a termelésben 
használatos eszközök közül melyek alkalmazhatóak irodai részlegen, majd kitértem 
arra, hogyan adaptálhatóak ezek az eszközök irodai területre. 

Ezután dolgozatom első kutatási kérdésére válaszolva összegyűjtöttem az ad-
minisztratív területek sajátosságaiból fakadó buktatókat. A második kutatási kér-
désem arra irányult, hogy a lean menedzsment eszközei közül melyek és hogyan 
adaptálhatóak adminisztratív területre. Ahhoz, hogy ezt megvilágítsam, hat esetet 
kutattam fel és elemeztem a kérdés szempontjából relevánsnak tartott szempontok 
(területek, alkalmazott eszközök, szakértők szerepe, buktatók, eredmények, folya-
matos fejlesztés jelenléte) szerint. Dolgozatom utolsó részében pedig egy magyar 
vállalattal készítettem esettanulmányt, így a hat eset és a magyar példa tapasztala-
tait is alkalmam nyílt összevetni, s ez alapján összegeztem legfőbb tapasztalataimat, 
javaslataimat. 

 Borsos Tünde

Siklós településszerkezete

Az elmúlt hónapokban végzett tudományos munkám során Siklós város fejlő-
désének és településszerkezetének vizsgálatával foglalkoztam. Kutatásomat a 
2011/2012-es tanév tavaszi félévében kezdtem meg, majd a 2012/2013-as tanév 
őszi félévében Tudományos Diákköri munkává dolgoztam ki. Elsősorban telepü-
léstörténeti kutatást végeztem, továbbá azt vizsgáltam, hogy milyen körülmények, 
földrajzi, természeti, történelmi hatások alakították a településszerkezet fejlődését, 
és mindezeket figyelembe véve milyen további fejlődési lehetőségek állhatnak Sik-
lós előtt.

A kutatás során elsődleges szempont volt feltárni a település létrejöttére, tér-
beli szerkezetének kialakulására ható földrajzi, környezeti tényezőket, amelyek a 
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mai napig befolyásolják, sok esetben gátolják is a jövőbeni fejlődési, terjeszkedési 
lehetőségeket. Ebben a munkában korábban megjelent tanulmányok, légifotók és 
talajmechanikai szakvélemények elemzése nyújtott segítséget. A településtörténet 
kutatása izgalmas feladat volt, mivel nem csak modern kori történeti összefoglaló 
művekre alapozhattam, hanem XVIII-XIX. századi katonai felméréseket, korabeli 
ábrázolásokat és úti leírásokat is felhasználhattam. Vizsgáltam továbbá az egyes 
történelmi rétegek egymásra rakódásának nyomait az utca- és térrendszerek elem-
zésével, történelmi és mai térképek egymásra vetítésével, a fennmaradt építészeti 
örökség településen belüli elhelyezkedésének elemzésével. A kutatási eredmé-
nyekre alapozva végül lehetőség nyílt a város jövőbeni fejlődési lehetőségeinek 
felvázolására.

Munkám célja volt bemutatni azon vizsgálati lehetőségeket, amelyekkel a tele-
püléstervező megismerheti a település múltjára, jelenére és egyben jövőjére is ható 
adottságokat, amiknek figyelembevétele elengedhetetlen a távlati településfejlesz-
tési célkitűzések megállapításához. Fontosnak tartottam mindezt egy értékes, ám 
talán kevésbé ismert dél-baranyai település példáján végigvezetni, és egyben rámu-
tatni Siklós történeti, településépítészeti értékeire.

Dolgozatommal a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának Kari 
TDK konferenciáján 4. helyezést értem el, az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián azonban külföldi Erasmus-tanulmányaim miatt nem tudtam részt 
venni.

 Kiss Eszter

MAVAD, avagy egy volt monopol vállalat privatizálása és bukása

Dolgozatomat idén az OTDK kiírásban indítottam, az Agrártudományi Szekció Vál-
lalatgazdálkodás Tagozatában, helyezést nem sikerült elérnem. Írásom a Magyar 
Vadgazdálkodási és Kereskedelmi Zrt. privatizálásának menetéről szólt, mely 1983-
ig monopoljoggal rendelkezett a külföldi vadászok bérvadásztatásában, majd piac-
vezető szerepet töltött be egészen 2001-ig, amikor a vadászati üzletágát beszüntette 
a vállalkozás. Mivel a MAVAD privatizálása eddig feltáratlan volt és nem született 
tanulmány e témában, dolgozatomat interjúra és egy céginformációs adatbázis ada-
taira építettem.

Írásom hipotézise volt, hogy a vállalat operatív működésének leállásához a 
privatizáció lefolyása vezetett. A MAVAD 1992-es első tőkebevonása során pénz-
ügyi befektetők váltak részvényessé, akiknek a befektetett pénzéből a vállalat 
managementje nem az előre meghirdetett beruházásokat hajtotta végre, hanem 
visszavásárolta a már bent lévő tulajdonosok részvényeit. Így az újonnan belépett 
befektetők elvesztették a bizalmukat a management irányába, és a minél hamarabbi 
kilépés lehetőségét keresték. Az első ilyen alkalom 2001-ben adódott, amikor a vál-
lalat leállt az operatív működéssel, és jelentős ingatlanállományának értékesítésével 
vetett véget a MAVAD létének.

 Pálvölgyi Zsigmond
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GEM Pénzügyi verseny

A versenyt a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Gazdaság-elemzők és ma-
tematikusok Diákszervezete szervezte a Befektetések- és Vállalati Pénzügyek Tan-
székkel közösen, immár második alkalommal. A verseny kihívása annak egyszerű-
ségében rejlik: a résztvevőknek meg kell tudni oldaniuk az összes olyan pénzügyes 
tárgy feladatait, amit addig tanulhattak, sőt, a bonyolult pontozási mechanizmus 
miatt olyan példákat is, amiket csak felsőbb éves tárgyaknál elvárás; tehát minél 
idősebb valaki, annál több feladatot kell tudnia megoldani a végső siker érdeké-
ben. Mindez számomra azt jelentette, hogy hét tantárgyból kellett közel harminc 
versenyszintű feladatot megoldanom három óra alatt, egy egyoldalas képletgyűjte-
mény és egy számológép segítségével. A verseny értékelése évfolyamonként törté-
nik, mivel nehéz lenne összehasonlítani egy másod- és egy ötödéves munkáját; idén 
én voltam az egyik, akinek a legjobban sikerült koncentrálnia a késő estei versenyen, 
és én nyertem meg a harmadik évfolyamosok versengését.

 Pálvölgyi Zsigmond

Szabályok az államadósság korlátozására

Idén, ötödéves ELTE-s joghallgatóként 
részt vettem a Szegeden megrendezett 
XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi 
Szekciójában, mégpedig a Pénzügyi jogi 
tagozatban indultam dolgozatommal. 
Dolgozatom címe a következő volt: Az 
államadósság korlátozását szolgáló szabályok 
az Egyesült Államokban és Magyarországon, 
különös tekintettel az adósságplafonra és az ál-
lamadósságfékekre.

A tanulmányban a Magyarországon 
és az Egyesült Államokban alkalmazott, 
eladósodást korlátozó szabályt hasonlítot-
tam össze. Azért ezt a témát választottam, 
mert meggyőződésem, hogy a megfelelő 
szabályozási keretrendszer kialakítása 
segítheti a költségvetési politika és ezen 
keresztül az állam hatékony működését. 
További okot adott a vizsgálatra, hogy az 
államadósság szabályozásának kérdés-
köre a 2010-es alkotmányozás során fon-
tos vizsgálati tárggyá vált. Mivel a teljes 
szabályozás összehasonlító ismertetése 

nagyon nagy terjedelmű lett volna, ezért csak a két rendszer központi elemét, a 
magyar államadósságfékeket és az amerikai, úgynevezett adósságplafon-szabályt 
elemeztem.
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Talán meglepő, hogy két, ennyire különböző ország szabályát hasonlítottam 
össze, azonban az Egyesült Államokban olyan mennyiségű és minőségű szellemi 
tőke jött létre, amelyet a magyar jogtudomány sem hagyhat figyelmen kívül a sza-
bályozás kialakítása során, ezért tartottam fontosnak ennek ismertetését.

Jog-összehasonlító módszert alkalmaztam az elemzés során, a két szabályt for-
mai és tartalmi szempontok, illetve az irodalomban általánosan használt elemzé-
si szempont, a Kopits-Symansky kritériumok segítségével hasonlítottam össze. A 
kritériumok közül csak kettőt, a kikényszeríthetőséget és a rugalmasságot vettem 
figyelembe, mert ezek segítségével lehet jól bemutatni a két szabály jellegzetessé-
geit. Fontos még megemlíteni, hogy a két kritérium egymásra épül, és ha a kikény-
szeríthetőség, a szabály érvényesíthetősége nem valósul meg, akkor a szabály alól 
felmentő rugalmasság sem vizsgálható.

A kutatási hipotézisem alapján a magyar szabályozás ellentmondásos: egyik 
része, az Alaptörvényben foglalt államadósságfékek a kikényszeríthetőségnek tel-
jes mértékben megfelelnek, a rugalmasságot azonban csak szűk körben biztosítják. 
Ezzel ellentétben a szabályozás másik felét alkotó Stabilitási Törvény szabályainak 
kikényszeríthetősége az Alaptörvény rendelkezéseihez képest kisebb mértékű, de a 
rugalmasságuk nagyobb. Az amerikai adósságplafon pedig a kikényszeríthetőség 
követelményét sem teljesíti, esetében a rugalmasság nem vizsgálható.

Dolgozatomban bevezetésként röviden ismertettem az Egyesült Államok 
adósság-történetét, kiemelve az 1980-tól napjainkig tartó időszak tendenciáit, 
majd a magyar adósság-arány alakulását mutattam be 1990-től napjainkig. A gaz-
daságtörténeti bevezetőt követi a fiskális politikai szabályok elemzését lehetővé
tévő fogalmi készlet ismertetése és az eladósodást gátló szabályozás történetének 
bemutatása. Ezután a kialakított formai, tartalmi szempontok, valamint a kikény-
szeríthetőség és a rugalmasság alapján elemeztem a magyar és az amerikai szabá-
lyozást.

A két szabály elemzését követően megállapítottam, hogy az amerikai szabá-
lyozást nagyon gyakran módosítják – erről lehet hallani a hírekben adósságpla-
fon-krízis néven –, az állandó módosítás miatt azonban nem hat, nem működik 
a szabály. Ebből következően az adósságplafon esetében a kikényszeríthetőség 
követelményét csak korlátozottan, a szabály rugalmasságát pedig egyáltalán nem 
lehet vizsgálni.

A magyar szabályozás kapcsán pedig megállapítottam, hogy míg az Alaptör-
vény szabálya kikényszeríthető, szigorú és kevéssé rugalmas; a Stabilitási törvény 
az adósságfékek alkalmazási körét kiterjeszti az Alaptörvényhez képest, emellett 
nagyobb rugalmasságot eredményez és mérsékelten csökkenti a kikényszeríthető-
séget. Ez azonban problémát jelent, mert a Stabilitási törvény rendelkezései nem 
lehetnek ellentétesek az Alaptörvény előírásaival, a valóság azonban éppen ez: az 
alacsonyabb szintű jogszabály kitágítja a magasabb szintű jogszabály előírásait, oly 
mértékben, hogy szinte felülírja azokat.

 Szücs Lajos
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L’Oreal Brandstorm 2013

Berényi Vince és Borsos Tünde szakkollégistákkal részt vettünk a L’Oreal Brandstorm 
2013 versenyen. A L’Oreal évente rendezi meg különböző témában angol nyelvű 
nemzetközi marketingversenyét, melyre háromfős csapatok jelentkezését várják. 
Idén a feladatunk egy termék innováció kifejlesztése, és ennek bevezetése volt a dél-
kelet ázsiai hajápoló termékek piacára. Az első fordulóban piacelemzést végeztünk, 
majd az országos első tízbe jutás után a második fordulóban személyesen prezentál-
hattuk az általunk kifejlesztett terméket, és marketing-mixét a nemzetközi bizottság 
előtt. Rengeteget dolgoztunk a feladattal, és bár nem jutottunk ki Párizsba, számta-
lan tapasztalattal gyarapodhattunk.

 Pogrányi Anna
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Tanárainkat kérdeztük

Idegenvezetés – beszélgetés Tamás Bálinttal

Miért az idegenvezetés? Hogy kerültél kapcsolatba vele és miért ezt választottad?

Ott kezdődik a történet, hogy gimnázium után nem tudtam eldönteni, hogy milyen 
irányba menjek, mert nagyon sokféle dolog érdekelt, de egyik se olyan mélységig, 
hogy azért a többit ott hagytam volna. Így végül szociológia szakon kötöttem ki az 
ELTE-n, mert úgy gondoltam, hogy ez egy eléggé átfogó társadalomtudomány-, van 
benne például pszichológia, meg mindenféle, ami mindig is érdekelt.

A szociológián igen hamar kiderült, hogy nagyon nem azt kaptam, amire számí-
tottam. Nem éreztem magamat jól, és ráadásul túl sok szabadidőm is maradt, ezért 
megpróbáltam magamat lekötni valamivel. Először a török szakra kéredzkedtem be 
és tanultam törökül, azután holland magán órákat vettem unalmamban, majd végül 
egy pályaválasztási tanácsadónak kértem a segítségét, hogy mit kezdjek magammal, 
mert azt tudtam, hogy szociológus nem leszek, csak a diplomám lesz az. A nyelve-
ket szeretem, történelmet szeretem és a szakma, ami még érdekelt, az a szociálpszi-
chológia volt, a csoportkezelés, csoportdinamika. Van-e valami olyan szakma, ami 
nekem nem jutott eszembe, de amibe az előzőek benne vannak? És akkor jutottunk 
el az idegenvezetőkhöz. Rögtön tudtam, hogy na, ez az, ami nagyon nekem való, így 
még egyetem mellett beiratkoztam egy idegenvezető tanfolyamra. Azt elvégeztem 
és volt olyan szerencsém, hogy a tanárnő, aki tartotta, elkérte a számomat és azt 
mondta, hogy szeretne nekem munkát adni. 

A kurzuson már említetted, hogy az idegenvezetés olyan, mint egy jó stand up 
comedy, aminek a sikere nyilván függ a közönségtől is. Ennek kapcsán a következő 
kérdésem az, hogy van-e, volt-e kedvenc, vagy egyedi csoportod, vagy esetleg van-e 
ilyen különleges nemzet?

Mivel angolos vagyok – angolul vállalok idegenvezetést – ez eléggé leszűkíti azt, 
hogy kikkel találkozok: angolokkal, ausztrálokkal, amerikaiakkal szoktam. És ezek-
re az ember nagyon specifikusan felkészülök. Például nagyon mást mond az em-
ber egy ausztrálnak, meg mást mond egy amerikainak, ahogy korcsoportonként is 
mást. 

Nem tudnám azt mondani, hogy valamelyiket jobban szeretem, mint a mási-
kat. Mindegyik más, máshogy kell hozzájuk beszélni, máshogy kell velük bánni, 
de pont ezt élvezem a dologban. Izgalmas kihívás azt elkapni, hogy mi az, amitől 
egy New York-i nyugdíjas csoport vinnyog a röhögéstől és mi az, amitől egy angliai 
egyetemista csoport sem alszik el három óra után. Nem tudnék kedvencet mondani, 
mert az egész nagyon nagy kihívás. Viszont egyéni utasokból voltak olyanok, akik 
nagyon kedvesek voltak számomra valami miatt. Volt például egy vegyes angol 
csoport, amiben volt egy török házaspár, de én nem tudtam róla és a Mátyás-temp-
lomnál a török hódoltságról, elfoglalásról beszéltem, és arról, hogy hogyan rohantak 
le minket az oszmánok. Miután végeztem a mondókámmal, oda jött hozzám ez a 
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török házaspár, és könnyes szemmel kezdtek el ölelgetni, mert ők ezt sose tudták. 
Nekik nem mondták, nem tanították azt, hogy ők elfoglalták országunkat. Elmond-
ták, hogy mennyire szégyellik magukat, és hogy ők nem akarnak minket bántani, 
és hogy ugye nem haragszom rájuk. Kérdezték, hogy mivel tehetnék jóvá. Akartak 
venni nekem egy fagyit vagy valamit, csak ne haragudjunk a százötven év miatt. Ez 
egy olyan pillanat volt, mikor az ember csak áll ott, nem tudja, mit csináljon, sírjon 
velük, vagy inkább vigasztalja őket. 

Mondok egy ausztrál példát is. Egy ausztrál csoportban volt egy Down-kóros 
fiú, és nagyon odafigyeltem rá, hogy neki is valami érdekeset tudjak mutatni. Mikor
vége volt a városnézésnek és leszállt a buszról, akkor odajött hozzám, megölelt, és 
elővett egy kis kulcstartó koala macit. A mellényére volt írva: „I love Australia”. 
Ezekkel a szavakkal nyújtotta át: „most már vannak barátaid Ausztráliában is”. 
Ezek nagyon kedves gesztusok, ezen megható pillanatok miatt éri meg igazán.

Fiataloknak, egyetemistáknak - és itt nem csak a külföldiekre gondolok - mi az, ami 
szerinted itt, Budapesten különösen is érdekes lehet?

Most nagy slágertéma a romkocsma kérdéskör. Az a tapasztalatom, hogy a mosta-
nában hozzánk jövő egyetemista külföldiek célirányosan, mint a lézer rohannak be 
az első romkocsmába, és nem annyira a várost nézik. Maximum csak úgy melles-
leg, másnap, józanodás közben körbeszaglásznak a városban. Szóval a romkocsmák 
most nagyon népszerűek a fiatalok körében. Hogy mi az, amit helyieknek ajánla-
nék? Egész egyszerűen azt, hogy járjanak nyitott szemmel, mert tele van kincsekkel 
az egész város, csak elmegyünk mellette, mert nem olyan szemmel nézzük. Tehát 
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érdemes kézen fogni valakit, aki tanult mondjuk idegenvezetést vagy helytörténetet 
és megkérni, hogy picit mutogassa meg a dolgokat, mert elképesztő kincseket rejt ez 
a város és fantasztikus dolgok vannak, amit még itt, akár ennek a kurzusnak a kere-
tében nem is tudunk átvenni, mert ez is nagyon leszűkíti mindezt. Érdemes szeretni 
és büszkének lenni erre a városra, mert egyedi.

 Nagy Krisztián

Az Európai Unió működése a gyakorlatban – beszélgetés Ódor Bálinttal

In medias res: mi volt a benyomása a kurzusról, a kollégistákról, a kollégium egé-
széről?

Őszintén meg kell mondanom, hogy minden várakozásomat felülmúló színvonallal 
találkoztam. Számos lehetőségem nyílik egyetemistákkal beszélgetni és előadáso-
kat tartani Magyarországon, de az az érdeklődés, nyitottság, amivel a szakkollégi-
umban találkoztam, illetve az általános ismeretek szintje, nagyon jó benyomást tett 
rám. Az Európai Unió válsága már sajnos messze túllépett a gazdasági és pénzügyi 
válságon; fontos szerepet kaphat a következő évek kiútkeresésében az európai ér-
tékek megerősítése. Az értékekkel pedig nem makroszinten kell csak foglalkozni, 
sőt elsősorban alulról építkezve kell olyan közösségeket teremteni, amelyekben ter-
mészetes kohéziós erőt jelent az, hogy bizonyos alapvető dolgok természetesek a 
közösség tagjai számára. Tíz évvel ezelőtt hosszú viták folytak az Európai Unióban 
arról, hogy bekerüljön-e a kereszténységre történő utalás valamilyen formában az 
európai alkotmányba. Végül nem került be, de ha jól megnézzük az európai értékek 
hosszú listáját, ahogy az az Európai Unióról szóló szerződésben szerepel, akkor vi-
tathatatlanul megtalálhatjuk a keresztény-keresztyén gyökereket. 

Mit tanácsolna egy szakkollégistának a jövője építése érdekében? Mire fektesse a 
hangsúlyt, ha hasonló, diplomáciai, gazdasági területen szeretne dolgozni?

Az előadások során is arra törekedtem, hogy olyan részleteket mondjak el, ame-
lyek alapján tágabb összefüggésekre is rá lehet világítani. A globalizáció szót már 
nem használjuk olyan gyakran, mint néhány évvel ezelőtt. Természetesen ennek 
az a fő oka, hogy már valóban a folyamat részesei vagyunk, benne vagyunk a 
globalizációban, országok, emberek, kormányok, vállalatok, egyházak. Ami néhány 
kilométerrel az országhatárainkon kívül történik, befolyásolja a lehetőségeinket, és 
ami néhány ezer kilométerrel Európa határain kívül történik, az is fontos hatással 
van a mindennapi döntéseinkre. 

A diplomácia, a nemzetközi kapcsolatok, az Európai Unió bemutatása ma a ko-
rábbiaknál is komplexebb feladattá vált. Első tanácsom ezért az, hogy törekedjenek 
a tágabb összefüggések megértésére. Milyen viták folynak az Európai Parlamentben 
Magyarországról? Miért folynak? Azt hiszem, sokat beszélgettünk erről a kérdésről 
is az óráinkon. Járjanak nyitott szemekkel és fülekkel. Rengeteg információ zúdul 
ránk nap, mint nap, ezek közül érdemes figyelni azokra is, amelyek az Európai Uni-

Tanárainkat kérdeztük



36

óban, vagy külföldön történnek, és alapvető befolyást gyakorolnak Magyarország 
életére. Az előadásokon is arra törekedtem, hogy olyan, látszólag indifferens külföl-
di történésekre is rávilágítsak, amelyek alapvetően befolyásolják a lehetőségeinket 
itthon. 

Sokan mondják, hogy a globalizáció megszüntette a távolságot. Sokkal több 
mindent látunk a körülöttünk lévő országok és régiók életéből. Azt látom, hogy 
egyes országokban mégis könnyű provinciálissá válni, csak a szűk pátria történése-
ivel foglalkozni. A magyar érdekeket meggyőződésem szerint akkor lehet eredmé-
nyesen érvényesíteni, ha nyitottak vagyunk a körülöttünk lévő világ történéseire, 
megpróbáljuk megérteni azokat a következményeket és hatásokat, amelyek minket 
érintenek. Tehát törekedjenek arra, hogy ne legyenek provinciálisak. 

Egy praktikusabb tanács, a nyelvek ismerete. Ma már mindenkinek kell tudni 
angolul, aki ezen a területen dolgozik. De ez nem olyan nehéz feladat, ez nem iro-
dalmi angol, egy kb. 1000 szavas nemzetközi angol. Az angol mellett hasznos más 
idegen nyelvet is megtanulni. Franciául vagy németül akkor beszélnek diplomaták 
egymással, ha magas szinten tudják a nyelvet, egyéb esetekben az angol a közös 
nyelv. Nekem az első idegen nyelvem a francia, ezzel nagyon kevesen vannak így a 
magyar diplomáciai szolgálatban, de fontos előny a francia nyelv és kultúra ismerete 
nem csak a párizsi egyeztetéseimen. Holnap reggel egyébként éppen oda készülök. 

A kurzus során nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy nagyon szereti a munkáját. 
Ha egy dolgot kellene mondania, mi az, ami a leginkább megfogta Önt ezen a terü-
leten, melyik részét kedveli a leginkább? 

Két része van a munkámnak, az itthoni és a terepen végzett munka. Én a munka 
külföldi diplomáciai részét szeretem különösen, amit persze csak akkor lehet jól 
végezni, ha a feladatok itthoni részét is törekszik jól ellátni az ember. Hivatalos 
útra utazni Magyarországon kívülre mindig felemelő dolog, mert ott az országot 
képviseli az ember, mindent, amiről a hazája szól. Éles helyzetekben pedig nagy a 
tét, vegyük csak a 2014-20-as költségvetési tárgyalásokat, ahol súlyos ezermilliárd 
forintokról volt szó, vagy a Magyarországot ért kritikákat, amelyeket a diplomácia 
a háttérben nagyon intenzíven kezel. Sokszor sikerült felállni úgy egy három órás 
hivatalos ebédről, hogy a tárgyalópartnernek alapvetően változott meg a vélemé-
nye arról, hogy mi itthon mit és miért csinálunk, miért volt arra szükség, mi a célja 
stb. Ott volt az első magyar EU-elnökség is, nagy menet volt, tartottunk is tőle egy 
kicsit, de végül nagyon jól sikerült. Sokat tanultunk belőle, de meg tudtunk valamit 
mutatni Magyarországból is. Már két év eltelt, de az akkori jó teljesítményünket 
még a mai Magyarországgal kapcsolatos vitákban is kitűnően tudjuk használni, 
alapvetően az akkor felépült jó kapcsolatrendszerek miatt. A diplomáciai tárgyalá-
sokat nagymértékben befolyásolják a személyes kapcsolatok. Olyan diplomatával 
egyeztetni, akit először látunk, teljesen más, mint olyannal, akit már évek óta is-
merünk, akinek próbáltunk fontos kérdésben segíteni, aki egy nehezebb szituáció-
ban ezt a korábbi segítséget viszonozza. Megdöbbentő az is, hogy mennyit nyom 
a latban két ember közötti szimpátia vagy annak hiánya egy tárgyalás kimenetele 
szempontjából. Minél befolyásosabb tárgyalópartnerekről van szó, annál nagyobb 
ennek a jelentősége.
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Köznapi nyelven szólva, közel került a tűzhöz, mint EU-ügyekért felelős helyettes 
államtitkár. Megosztana velünk egy-két gyakorlati kulisszatitkot a tárgyalások 
folyamatáról, diplomáciai életről, ami teljesen máshogy működik, mint ahogy azt 
mi elképzeljük?

Diplomatikus választ fogok adni. Az óráim nagyrészt a kulisszatitkokról szóltak, 
amelyek sokszor kevésbé szeretik a nyomdafestéket, mint az előadásokat. Egyszer 
majd jó lenne papírra vetni néhány érdekes és fontos tárgyalást. Többen kérdezték 
tőlem a magyar EU-elnökség alatt, hogy vezetek-e naplót. Talán annyit mondanék 
– bár benne élve már nem is nagyon emlékszem, kívülről milyen elképzeléseim vol-
tak erről a világról, hogy sokkal őszintébb beszélgetésekre kerül sor külföldi partne-
reimmel, mintsem azt gondoltam volna. Ez különösen igaz a válság időszakában.

Milyen érvekkel próbálna meggyőzni egy fiatalt, hogy az Európai Unió mindannyi-
unk javára válik, és többet nyerünk vele, mint vesztünk? 

Nézve a közvélemény-kutatásokat, ez is egy aktuális kérdés. Mondhatnám a nettó 
költségvetési egyenlegünket, amely GDP-arányosan több mint 3%-ot tesz ki. De ez 
előtt kell említenem annak a tényét, hogy az EU számunkra jóval többet jelent, mint 
szabad és egységes belső piac, az EU értékközösség is. Természetesen lehet azzal is 
érvelni, amit a csatlakozásunk előtt is sokszor hangoztattunk, ráadásul még igaz is, 
miszerint az EU-tól függetleníteni nem tudjuk magunkat, és akkor már érdemesebb 
annál az asztalnál ülni, ahol a döntéseket hozzák, mintsem kívülről szemlélni a fej-
leményeket. De én mégsem ezt mondanám – és az a kör, aki olvassa ezt az interjút, 
fogékonyabb mélyebb összefüggések megértésére is, hogy jól értse, amit mondani 
akarok -, hanem azt, hogy nézzük meg a történelmünket – Európáét és a sajátunkat 
– és képzeljük el Európát az EU nélkül, és Magyarországot egyedül állva Európa 
közepén. Azt gondolom, nincs olyan ország Európában, amelynek nálunk jobban 
érdeke lenne, hogy a vitás kérdések egységes szempontrendszer, egységes szabá-
lyok, és egységes értékek mentén, egy asztal mellett dőljenek el. Az EU meggyőző-
désem szerint segít abban, hogy meghaladjunk olyan konfliktusokat, amelyhez ma-
gunkban gyengék lennénk. Az EU egy esély arra, hogy Magyarország ne egy szűk 
kényszerpályán mozogjon, hanem dönthessen saját sorsáról. Azután a különböző 
kérdésekben különbözőképpen dönthetünk, de a döntés lehetősége már önmagában 
nagy eredmény. Élni kell ezzel az eséllyel.

 Kampits Bence

Orvoslás és társadalmi kérdések – interjú Jávor Andrással

Mit gondol a szakkollégiumi mozgalomról? 

Nagyon jónak tartom, mert én azt a lehetőséget látom benne, hogy az egyetemi ok-
tatáson túl egy értékorientált, elkötelezett és szilárd – ebben az esetben katolikus 
– értelmiségi lét alapjait veti meg. Egyszer hallottam egy oxfordi bioetika professzor 
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előadását, aki azt mondta, hogy az ember életéhez három dolgot kell tudni: elsőként 
tudomásul kell venni, hogy „nem kell mindig a főutcán lakni”. Másodszor, hogy 
legyen az embernek egy szilárd eszmerendszere, ahova le van cövekelve, hogy tud-
ja, milyen értékrendszerben akar élni – ez maga a vallás és a vallásos élet, nekem 
legalábbis. A harmadik pedig az, hogy legyen tisztában a saját képességeivel, hogy 
ne akarjon se többet, se kevesebbet, mint amire képes, de amivel a Jóisten felruházta, 
azt használja és forgassa. Szerintem ehhez nagy segítséget nyújt a szakkollégiumi 
mozgalom. 

A jezsuitákkal volt valamilyen kapcsolata a megkeresés előtt? 

Nekem a katolikus egyházzal van kapcsolatom igazából, a nagybátyám és egyben 
keresztapám katolikus pap volt, aki 89 éves korában meg volt sértődve, hogy a kalo-
csai érsek nyugdíjba helyezte. Gyerekkoromban hitoktatásra és ministrálni Budára, 
az országúti ferencesekhez jártam, ahol megtanultam, mi is az a szerzetesrend. Mint 
ahogy a mai napon említettem önöknek, korábban egy barcelonai kongresszuson 
kapcsolatba kerültem egy szakkollégiumra hasonlító barcelonai jezsuita iskolával, 
akik ezeket a kis színes füzeteket rendszeresen küldik nekem azóta is. Angol nyel-
ven jelennek meg, nagyon szeretem forgatni őket, karban tartják a tudásomat – sze-
rintem mindenkinek elküldik, aki kér, ha ír nekik, önnek is. (a kiadványok a „CJ 
booklets” nevet viselik – a szerk.)

Ön vallásos középiskolába járt? 

Nem, világi iskolába jártam, de mindig gyakoroltam a vallásomat, a legvadabb kom-
munista időkben is jártam hittanra – szegény apámat be is írták ezért, mint klerikális 
elhajló, előléptetésre alkalmatlan jogászt. Az általános iskolát a mai Margit körúton 
végeztem, a ferences templom mellett, ahol reggel elmentem ministrálni a hét órás 
misére, kijöttem fél nyolckor és mentem az iskolába. Később, amikor már orvosként 
Szekszárdon éltem a családommal, minden vasárnap jártunk misére és a gyerekek 
hittanra – a pap nagybácsim és az egész családom nevelése kapcsán ez nálunk nem 
volt kérdés sohasem, a kommunista időkben sem. 

Élete során melyik munkáját élvezte a legjobban? Mikor érezte magát a legboldo-
gabbnak? 

Nemrég olvastam a boldogságról; az ember mindig boldog akar lenni, erre törekszik 
egész életében, és gyakorlatilag nem élvezi ki azokat a pillanatokat, amikor boldog. 
Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen életem lehetett: nagyon sok olyan 
szituációt élhettem meg, amiben azt éreztem, hogy teszek valamit. Például ilyen a 
tanulás is, amikor gyűjtöttem az ismereteket és palléroztam az agyamat – akár még 
játékokban is, ilyen volt számomra a sakk. Tudja, én versenysakkozó voltam, renge-
teget gyakoroltam és szakkönyveket olvastam; nagyon sokat köszönhetek ennek a 
játéknak, teljesen átalakította a gondolkodásmódomat. 
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Miben nyilvánul meg ez a változás? Hogyan történt? 

Kaszparov írt arról könyvet, hogy az élet hogyan utánozza a sakkot – de nem ezt 
akarom elmondani. A magam életében a sakk azt tanította, hogy fiam, először ele-
mezd az állást, minden egyes alkalommal, hogy ellened mit akarnak lépni, és utá-
na, ha tudsz mindent hárítani, akkor építsd fel a stratégiádat, hogy hogyan tudsz 
támadni. Különben előfordulhat az, hogy valaki csak puff, nekiugrik a másiknak, 
és oldalról bekapja a mattot. Tehát, hogy megtanultam tisztességesen gondolkodni, 
azt a sakknak köszönhetem. Szerintem a sakkot az iskolában tanítani kellene, rette-
netesen felkészít az életre. 

Hol tanult meg sakkozni? 

Ezt is a ferenceseknek köszönhetem: az egyik hitoktatómmal sakkoztam, aki meg-
kért, mutassak rá a táblán egy négyzetre, ahol mattot akarok kapni. Én rámutattam 
valahova a tábla közepére, végül ott is kaptam mattot; olyan pipa lettem, hogy azon-
nal könyvek tömegét kezdtem el tanulni, és utána szegényt – nyugodjon békében 
– többször nagyon megvertem… Visszatérve a boldogságra: nincs olyan szituáció 
az életben, hogy az ember ne lehetne boldog. A tanulás után is, amikor felkészülten 
megjelenek, és nemcsak gyógyítok, hanem lelket is öntök az emberekbe. Tudom, 
hogy a beteg bízik bennem, és én reményt adok neki – még a gyógyíthatatlanoknak 
is, és ez óriási dolog… Én boldog vagyok a családommal, a három gyerekemmel, és 
nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy izgalmas és érdekes életet élhettem. 

Milyen tervei vannak még a jövőre nézve? 

Hatvanöt évesen az embernek nem igazán lehetnek már karriertervei; szeretném mi-
nél inkább átadni azt a tapasztalatot, ami az évek folyamán felgyülemlett bennem, 
megírni bizonyos dolgoknak a történetét. Ilyen a magyar egészségügyi informatiká-
nak a kialakulása: alig vagyunk már, akik ezért dolgoztak, pedig én sem voltam ott 
a legelején. Szeretném azt, hogy a huszadik század végének nagy magyar orvosairól 
legyen egy regiszter, egy életút interjú, hogy lássuk, a kommunista rendszerben ho-
gyan tudtak élni és gyógyítani. Meg kellene írnom a rendszerváltozásnak a történe-
tét, mert benne voltam és alakítottam – óriási élmény volt akkor élni Magyarorszá-
gon, annyi remény volt az emberekben, akik szinte messianisztikus elköteleződéssel 
vetették bele magukat a munkába. 

Azon gondolkodom, hogy most valamikor le fogok ülni, és leírom azt a négy-
öt alkalmat, amikor az Úristen beleszólt az életembe és nagyon sokat segített. Ezek 
azok a pontok, amik sorsfordítók voltak az én szempontomból. Engem rettenetesen 
izgatna, ha kezembe vehetném a kétszáz évvel ezelőtti felmenőim ilyen feljegyzése-
it. Iszonyatosan hálás lennék, ha ezeket elolvashatnám: ők is éltek, szerettek, gyer-
mekeket nemzettek és neveltek; érdekelne, mit gondoltak a világról. 

 Pálvölgyi Zsigmond
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A Diákbizottság elnökének köszöntője

A 2012/2013-as tanév elején a szakkollégium nem csak egy új évet kezdett meg a 
sok közül. Jelentős változások zajlottak le az előző év végén és a nyár folyamán. A 
kollégium válaszút elé ért, és tudtuk, hogy az év folyamán el fog dőlni, hogy a „csa-
patszállító” milyen irányba fog tovább haladni.

Az utóbbi időben sokat változtak a lehetőségek, a célok és az elképzelések. Eze-
ket felismerve a tavalyi tanév végén, mind a fenntartó, mind pedig a diákság ré-
széről megfogalmazódott az igény egy új struktúrájú és erősebb alapokon nyugvó 
szakkollégium iránt.

Szeptemberben új vezetőt köszönthettünk intézményünk élén Feledy Botond 
személyében. Az ő irányítása alatt kezdtük meg idén a szakkollégium újraértelme-
zését. A rektor úrral igen hamar megtaláltuk a közös hangot, és sikerült kitűzni a kö-
zös célokat, így igen gördülékenyen és lendületesen kezdhettük meg az építkezést. 
Célunk, hogy egy olyan szakkollégiumot hozzunk létre, amiben a diákok amellett, 
hogy szakmailag kimagaslóan teljesítenek, olyan értékrendet képviselnek, és olyan 
felelősségteljesen viselkednek környezetük iránt, ami megkülönböztet és kiemel 
minket a többi szakkollégium és azok tagjai közül.

A szakmaiság erősítése céljából a kurzusrendszerbe új elemeket vittünk be, sok-
kal több interaktív kurzust indítottunk, ahol a szakkollégista nem csak végighall-
gatja az előadást, hanem hétről-hétre aktívan is megnyilvánul viták, prezentációk, 
felszólalások keretében. A skill-kurzusok számát megemeltük és sokszínűbbé tettük 
a palettát. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert számtalan olyan – általában gyakorlati 
– tudást adnak a kezünkbe ezek a képességfejlesztő kurzusok, amit az egyetemtől 
nem kapunk meg, de a későbbiekben nagy hasznát vehetjük.

A kollégium lelkiségét a Spiri-team három tagja jezsuita lelkészi segítséggel vet-
te gondozásba. A régóta jól működő eseményeket kiválóan szervezik továbbra is, 
ezen felül idén is hoztak be új elemeket. Szerepük nagyon fontos a kollégiumban, 
hogy a szakmaiságot és a lelkiséget közelebb hozzák egymáshoz a kollégisták sze-
mében; a két út között ne válasszanak, hanem a kettőt egymás megerősítésére és 
támogatására használják föl.

A társasági életet a kollégiumban nem kell külön ápolni. Egy-két kollégium által 
szervezett programon kívül – sportnap, kollégiumi hétvége, nyári tábor – a kollé-
gisták önszerveződve tesznek azért, hogy egymáshoz közelebb kerüljenek, vagy a 
már meglévő jó kapcsolatokat tovább ápolják. A későbbiekben azonban még ezen a 
területen is lehet fejlődni: nyitni kívánunk a többi szakkollégium felé, hogy megis-
merjünk másokat és megismertessük magunkat másokkal, aminek egyik kiemelke-
dő célja, hogy leépítsük a mindmáig meglévő előítéleteket a hívő (katolikus) társa-
dalommal szemben.

A jövő évtől meg szeretnénk erősíteni a társadalmi felelősségvállalásra épülő 
projektjeinket, aminek keretében aktivizálnánk a szeretetszolgálatunkat, valamint 
szorosabb együttműködést kívánunk létrehozni a Jezsuita Roma Szakkollégium-
mal, bekapcsolódva így a magyarországi cigányintegrációba.

A jövő évhez nagy reményeket fűzünk. A nemrégiben véget érő felvételi kere-
tében fantasztikus embereket ismerhettünk meg, akik szeptembertől elsőéves kollé-
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gistaként fognak csatlakozni a csapathoz. Reméljük, hogy a beköltözés után hama-
rosan közösen kereshetjük és oldhatjuk meg az új év adta kihívásokat!

 
 Csicsák Pál
 DB-elnök
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A Diákbizottságról
Kötelesség és lehetőség; felelősség és remény; munkahely és otthon. Lassan egy éve 
dolgozunk együtt a DB-vel, s hamarosan elérkezünk a lezáráshoz is. Vegyes érzések 
kavarognak bennem.

Nagy lendülettel álltunk neki a feladatoknak, sok-sok különböző tervvel, céllal 
érkeztünk a munkába, de egy valami közös volt mindnyájunkban: tenni akartunk. 
Talán könnyelműen mértük fel azt, hogy milyen nehézségekkel kell majd megküz-
denünk az év során, talán túlbecsültük az erőnket, de mégis: lendülettel vetettük 
bele magunkat az Ignác életének megszervezésébe.

Az évkezdettel azonban eltűnt az újdonság varázsa is, és sokszor éreztük, hogy 
fogy az erő, az időgazdálkodás csak valami idealista ábránd és hogy nagyon is jól 
jönnek egy-egy esti DB ülés előtt Anna kávéi. Igen. Biztos vagyok abban, hogy sok-
szor éreztük „csak” kötelességnek a feladatunkat, és gyakran beszélgettünk arról, 
hogy az Ignác sokszor nem is annyira otthon, hanem inkább munkahely.

Egy valami azonban a nehéz pillanatokban is a szemünk előtt volt: a felelősség. 
Nem mehettünk el vállrándítással egy-egy nehézség mellett, mert tudtuk, hogy amit 
vállaltunk, azt a közösségért tettük. Néha be kellett segítenünk egymásnak, de va-
lahogy mindig próbáltunk megfelelni annak a bizalomnak, amit egyéni szinten, és 
mint testületbe belénk fektettek.

És hogy mégis mi az, ami miatt köszönjük ezt az évet?
Lehet, hogy az Ignác egy DB-tagnak munkahely, lehet, hogy a felelősség húzza 

a vállát, és lehet, hogy több kötelessége van egy teljes évre, de nem szabad elfe-
ledkezni a nehéz pillanatokban arról sem, hogy mindez egy hatalmas lehetőség is. 
Lehetőség a tapasztalatra, hogy megtanuljunk öt különböző nézőpontot összehan-
golni; hogy növeljük a teherbírásunkat; hogy fejlődjünk látásmódunkban, és nem 
utolsósorban lehetőség arra, hogy valamit tegyünk, valamin változtassunk.

Persze nehéz a változtatás, ha az energiánkat lekötik a hétköznapok, de több-
ször láthattuk egymás szemében a reményt, hogy egy-egy nagy feladat előtt állva, 
bíztunk a sikerben, és abban, hogy a lehetőségeinkhez mérten a legtöbbet kihozzuk 
magunkból.

Botorság volna azt mondani, hogy a DB az Ignácban csak munka, kötelesség és 
felelősség. Ez annál jóval több. Csak rajtunk áll(t), hogy mit hozunk ki belőle, mit 
adunk vissza a környezetünknek, az otthonunknak.

Megtettük, amit tudtunk.

Bokros Ferenc, Pogrányi Anna, Rőmer Glória, Tóth Tamás
a DB tagjai
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Táboraink, kollégiumi hétvégéink
Nyári tábor 

Még előző tanév elején vállaltuk magunkra Habib Dániellel a következő évi nyári tá-
bor megszervezését. Hosszas tanakodás után arra jutottunk, hogy Dani városa, Sü-
meg fog helyszínt biztosítani a programnak, és ezzel együtt persze nekünk, a Szent 
Ignác Jezsuita Szakkollégium diákjainak.

Augusztus 23-án, délutántól egyre több ismerős arc tűnt fel a helyi Kisfaludy 
Gimnázium körül, folyamatosan érkeztek lelkes táborozóink. Miután a cuccokat le-
pakoltuk a gimnázium tornatermében (ahol meghúztuk magunkat ebben a négy 
napban), kezdődhetett a tábor érdemi része.

Első nap főként az ismerkedős játékokra helyeztük a hangsúlyt - a sok új gólya 
minél gyorsabb beilleszkedését elősegítendő. Csütörtök késő délután kollégiumunk 
lelkésze, Koronkai Zoltán atya mondott szentmisét a helyi plébánia udvarán, melyet 
egy kellemes hangulatú ismerkedős-beszélgetős est követett - szintén a plébániaud-
varon.

A péntek a hivatalos tájékoztatók, előadások napja volt. A reggelit követően 
Feledy Botond rektorunk irányításával fórumot tartottunk, melyen bemutatkozott 
intézményünk Diákbizottsága is. Ebéd előtt még Bokros Ferenc szakkollégistánk 
tartott előadást, alapvetően kollégiumunk informatikai rendszeréről. Délután 
meglátogattuk a Kisfaludy Múzeumot, valamint a Püspöki Palotát, majd felsétál-
tunk a sümegi várba. Este bemutatkozott nekünk a JIDE, a jezsuita öregdiákok 
szövetsége.
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A kissé megterhelő pénteket egy kevésbé kötött szombati nap követte. A ká-
nikulában a vonyarcvashegyi balatoni strandra kirándultunk el, ahol ki-ki megta-
lálhatta a kedvére való, őt kikapcsoló elfoglaltságot. Röpiztünk, fürödtünk, napoz-
tunk, jól éreztük magunk. Strand után várjátékok vártak ránk a sümegi vár föld alatt 
épült arénájában. A lovagi torna látványos és szórakoztató volt. A vacsorát követően 
került sor hagyományosan a nagyon jó hangulatú tábori bulira egy kimondottan 
igényes sümegi szórakozóhelyen. Mindenki kitett magáért a táncparketten.

A nyári tábor utolsó napja augusztus 26-a, vasárnap volt. A reggeli városi misét 
Zoli atya celebrálta. Mise után, a tábor utolsó eseményeként került sor a városisme-
reti vetélkedőre, melynek lebonyolításában a sümegi Városvédő Egyesület lelkes 
fiataljai voltak segítségünkre. Azt hiszem, az elmúlt évek talán legmagasabb színvo-
nalú és legkellemesebb vetélkedőjét hozták össze nekünk.

Ezután már csak az összepakolás és a hazaút várt ránk, hogy hazaérve kipihen-
hessük a nyári tábor fáradalmait és persze élményeit. Úgy érzem, összességében 
nagyon jól sikerült ez a négy nap.

 Kurucz Ádám
 szervező

Őszi kollégiumi hétvége

Október 19. és 21. között került megrendezésre a szemeszter üdítő eseményeként az 
őszi kollégiumi hétvége, ami valóban egy kis kikapcsolódást jelentett az évközi ZH 
időszakok és beadandó dolgozatok tengerében, ugyanakkor arra is jó alkalom volt, 
hogy olyan kollégistákkal is jobban meg tudjunk ismerkedni, akikkel év közben erre 
kevesebb lehetőségünk van.

Egyesek vonattal, mások busszal, a leginkább elszántak biciklivel érkeztek a 
helyszínre, ami idén a piliscsabai Szent Péter Kollégium és Közösségi Ház volt. Ve-
lünk tartott Feledy Botond rektor, Dömötör Erzsébet szakkollégiumi titkár, valamint 
Varga László atya, kollégiumunk lelkésze is.

Miután mindenki megtudta, kivel lesz egy szobában, következett Laci atya elő-
adása a jezsuita lelkületről. A Hit éve kapcsán megtudhattuk, milyen lépcsők vezet-
nek hitünk elmélyítése felé. 

Másnap délelőtt a rektor úr meghívására Limpár Imre tartott csapatépítő trénin-
get. Először a közösségépítés témakörét feszegettük, majd néhány rövidebb feladat 
után következett az igazi megmérettetés: hat csapatot alkottunk, és adott témákat 
kellett bemutatnunk a megadott eszközök segítségével. A cél a közösségépítés és 
az ignáci identitás bemutatása volt. A tréning során megcsodálhattunk modern, 
minimalista festményeket, plakátokat, láthattunk egy teaházat bemutató színdara-
bot, sőt, még arra is fény derült, hogy mi az, „amiről nem beszélünk”…

A nap második felében a testünket is megedzettük: jóleső sétát tettünk a pilisi 
hegyekben, és közben még egy kis játékra is maradt idő. Visszaérve a szállásra, 
kissé fáradtan, de kellemes hangulatban elfogyasztottuk vacsoránkat, majd követ-
kezett a hétvége talán leginkább várt eseménye: a már-már tradicionálissá vált 
szombat esti buli. Igazán jól éreztük magunkat, az alagsori tornaterem kiváló hely-
színnek bizonyult, aki pedig két tánc között egy kis szusszanásra vágyott, csatla-
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kozhatott Laci atyához az ebédlőben, ahol finomabbnál finomabb italok vártak a 
szomjazókra.

Mintha csak most érkeztünk volna, és már a kirándulás utolsó napja virradt 
ránk. A fergetegesen sikerült este (de inkább már éjszaka) után az ébredés nem ment 
mindenkinek könnyen, de a következő programot, a Fórumot is sikerült időben el-
kezdeni. Itt eleinte 4 fős, majd 12 fős csoportokban vitattuk meg a kollégiumi ösztön-
díjazás témakörét, és bár nem alakult ki egységes vélemény, a központi kérdésekben 
megegyezés született. Fórum után Laci atya celebrált misét, majd az ebéd elfogyasz-
tása után lassan mindenki elindult hazafelé.

Szeretném megköszönni Glóner Márk és Csonka Bálint szervező kollégistáknak, 
hogy ilyen jó hangulatú, a nyári táborhoz képest kevésbé zsúfolt, s mégis tartalmas 
hétvégét tudtak megszervezni. Ami engem illet, nagyon jól éreztem magam; a nyári 
tábor balatoni fürdőzésével nehezen tudna bármi is felérni, de őszintén mondha-
tom, a piliscsabai fák sárga lombkoronája, a tiszta hegyi levegő és a közösségépítő 
tréning is kellemes és emlékezetes élményt nyújtott.

Takács Bálint 
szakkollégista

Tavaszi kollégiumi hétvége

Hosszas tervezés és szervezés után kollégiumi hétvégénk március 8-10 közé esett. 
Helyszínül ezúttal a fővárosunktól csupán néhány kilométerre fekvő Gödöt válasz-
tottuk.
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A sikeres megérkezés után kirándulásunk első állomása Varga László, jezsuita 
atya tartott számunkra rendkívül izgalmas és érdekes előadást a Krisztus arcának 
keresése a művészettörténetben, mint a hit útja címmel. Az este hátralévő részében egy 
jót játszottunk, majd alkalomhoz illően köszöntöttük a lányokat nőnap lévén, majd 
ki-ki elfoglalta szálláshelyét a szobabeosztást követően.

Számomra a szombat reggel korai keléssel kezdődött, de szerencsére voltak 
segítő kezek, akik vagy eljöttek velem bevásárolni vagy Szebellédi Áronnal előké-
szítették a reggelit, a meleg teát és kávét. Kissé tartottam szervezőként attól, hogy 
a rossz időjárás miatt meghiúsulhat a délelőtti program, azonban az égiek velünk 
voltak, így szerencsére kellemes, tavaszias időnk volt. A reggeli után egy jó kis séta 
után Felsőgödön, az egyik Duna-parti üdülőnél segítettünk bizonyos kerti munkák 
elvégzésében. Feladatunk az őszről fennmaradt levelek felszedése volt. A munkát 
ugyan nem sikerült teljesen befejeznünk, ez nem jelentett gondot, ugyanis ahogy 
később kiderült, ez általában két-három hetes munka szokott lenni a fenntartónak. 
Jó volt látni, hogy mindenki jó kedvvel, vidáman, énekelve és fütyörészve töltötte 
ezt az időt. Közben rektor úr is megérkezett családjával. Az „eposzi seregszemle” 
után méltán lehetett büszke kollégistáira. 

Miután végeztünk, útra keltünk, hogy folytassuk a napot a következő progra-
munkkal. Szerencsére sikerült a Duna-parton egy nagyobb mezőt találnunk, ahova 
letelepedve elkezdhettünk métázni. Örömmel láttam, hogy a társaság annyira be-
lemelegedett a játékba, hogy kénytelenek voltunk a játékidőt meghosszabbítva az 
ebédidőt eltolni. A labda csak úgy repült, a csapatok összhangban együtt dolgoztak, 
hogy ne menjen kárba egy perc se a játékidőből. Voltak, akik első alkalommal játszot-
tak, ennek ellenére nagyon élvezték és a profi játékosokhoz mérve is jól játszottak.

Mire visszaértünk szálláshelyünkre, előfutáraink előkészítették az ebédet. A 
tartalmas délelőtti programnak köszönhetően pillanatok alatt elfogyott a leves és 
a második fogás is. Ismét voltak, akik szabadidejüket feláldozva segítettek az ebéd 
után eltakarítani és elmosogatni. 

Kis pihenő után a következő programpontunk délután öt órakor kezdődött, 
melyre Dr. Surján Lászlót, az Európai Parlament alelnökét hívtuk meg. Az előadás 
címe: Púp-e hátunkon, avagy veszélyes esély? – Gondolatok az Európai Unióról volt. Ezzel 
kapcsolatosan sok olyan gondolat került elő, mely úgy gondolom, mindenki számára 
érdekes és aktuális volt. Bár nem az előadás része volt, de köszönhetően a tájékozott 
kollégistáknak, szóba került a „Megbékélés Chartája”, melyet maga Dr. Surján László 
kezdeményezett 2010-ben. Az est hátralévő részében egy kis mókázás keretében pró-
bára tehették a kollégisták tudásukat, kreativitásukat és ügyességüket. A program 
befejeztével lehetőség volt egy kötetlenebb együttlétre a nap fáradalmait kiheverni.

A vasárnap csúcspontja a fórum volt, melynek témája a felvételi rendszer és az 
elsős kollégisták integrálása volt. Innentől Csicsák Pálnak, a DB elnökének adtuk át 
az irányítást. A téma átbeszélése a korábban bevált szisztémában zajlott. Meglátá-
som, hogy az átbeszélés egy kellő alapot adott ahhoz, hogy további átgondolások 
során egy jól működő, egységes rendszer alakuljon ki. A fórumot követően ismét 
Laci atya gazdagította köreinket, és megtartotta számunkra a vasárnapi szentmisét. 

Goda Márton Áron
 szervező

Táboraink, kollégiumi hétvégéink



50

Miért is jöttem ide? – elsőseink beszámolói
Öt éve tudom, hogy ide szeretnék tartozni, még ha el is kell hagynom a „mediterrán 
hangulatok fővárosát”, Pécset. Így, a legtöbbekkel ellentétben félig-meddig kollégi-
umhoz választottam várost, de bátran állíthatom, nagyon jó döntés volt!

Mióta itt lakom, kinyílt előttem a világ: a kurzusok, teaházak, a gyertyafényes 
beszélgetések a tetőn, a ping-pong bajnokság, a nagy feladatok utáni féktelen bulik, 
de leginkább az új barátok azok, akik először beugranak, ha az Ignácra gondolok.

Habár ez volt az első évem és a Nagyváros engem is megszédített, igyekeztem 
nem csak kivenni azt a sok jót, amit a kollégium nyújthat, de vissza is tenni a saját 
részem. Talán nem is meglepő módon ezek a munkák egytől egyig, mint szép emlé-
kek maradtak meg bennem.

Emellett abban a szerencsében is részem van, hogy azt tanulhatom, amit tényleg 
hivatásomnak érzek. A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kara sok energiát 
emészt fel, de nem tudok ennél érdekesebbet elképzelni. Jövőre lesz talán tanul-
mányilag a legnehezebb évem, de tudom, hogy az Ignác nem hagyja majd, hogy 
könyveim váljanak legjobb barátaimmá... Hála Istennek!

 Barta András

Bár nem mondhatom, hogy kis családból jövök, hiszen négy húgom van (örömmel 
konstatáltam a tényt, hogy az Ignácban végre férfitársaimmal is osztozhatok az él-
ményekben), kollégiumban azonban még sosem éltem. Szakkollégiumban meg plá-
ne nem. 

Meg kell, hogy valljam, így visszarévedve elég halovány koncepcióm volt arról, 
mit is jelent szakkollégistának lenni. Ez sokkal többet jelent, mint pusztán együtt lakni, 
hiszen az együttélés normáinak betartásán kívül számos olyan feladatért kell felelős-
séget vállalnunk, amiért egy szimpla kollégiumban nem kellene aggódnunk. Szimpó-
zium, teaházak és konferenciák szervezése, szakmai kurzusok teljesítése. Csupa-csu-
pa olyan feladat, melyre sokan nem is gondoltuk, hogy képesek vagyunk. De ehhez 
nem kell éppen a Szent Ignácba jönni, hiszen ez más szakkollégiumokban is megvan. 
Akkor mégis mi az a plusz? Az a sziget, amit az Ignác jelent ebben a rohanó és sze-
kularizált világban. Az a sziget, amit áthat a jezsuita lelkület. Mindez persze nem azt 
jelenti, hogy egy rózsaszín buborékban élünk, hiszen ugyanúgy megvannak a napi 
konfliktusaink és összetűzéseink, azonban az Ignác biztonságot és megnyugvást ad.

A tavalyi felvételihez mellékelt motivációs levelemet olvasva, a következő gon-
dolatot találom: „Olyan kollégiumot képzeltem el, ami nem csak szállás, hanem ott-
hon is tud lenni.” Az első Ignácos évem elteltével úgy gondolom, bátran kijelenthe-
tem, sikerült. Kíváncsian várom a folytatást.

 Berényi Vince

2012 áprilisában, egy héttel a felvételi határidő előtt egy megbeszélt találkozóra si-
ettem. Orsihoz mentem, és akkor még nem tudtam, hogy ennek ekkora jelentősé-
ge lesz: ő mesélt nekem az Ignácról. Egyszerre kezdtem 2012 őszén itt, és a SOTE 
Fogorvostudományi Karán, akárcsak 2003-ban a fehérvári Ciszterben és az atlétika-
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pályán. Már az a rövid idő is, amit 
eddig itt töltöttem, épített: amel-
lett, hogy önállósodtam, sok ba-
ráti kapcsolat alapkövét letettük, 
kipróbálhattam magam a szer-
vezésben is, ami nagyon jó, mert 
ezen a téren sok elmaradásom 
van. Az érettségi után kihagytam 
egy évet, ami miatt nagyon nehéz 
felvenni a SOTE tempóját, de eb-
ben a felfelé húzó közegben egyre 
jobban sikerül.

 Borsányi Gyöngyi

Elsőéves bionikus hallgató vagyok a Pázmány egyetemről. Miskolcról származom, 
de Győrben éltem gimnazista éveimet.

Őszintén örültem, hogy bekerültem ebbe a közösségbe. Egy ilyen kollégiumra 
vágytam, amikor beadtam a felvételi lapot. Jó reklámja volt az Ignácnak, és nem is 
gondoltam volna, hogy az ott elhangzottakat bőven túl is teljesíti mind a programok 
mind a közösség sokszínűsége terén. Az első hetekben nem volt egyszerű össze-
egyeztetni az egyetemet, a kollégiumi programokat és a város adta új lehetőségeket, 
de úgy érzem, hogy hamar sikerült beleszokni, félévre már összeállt a kép.

Így, az első év távlatában, amiket ki szeretnék emelni a lelkigyakorlatok, kollé-
giumi hétvégék és a vasárnapi közös szentmisék lennének. Szerintem - habár nem 
volt mindig olyan egyszerű elszakadni a tanulástól - a közös hétvégéink voltak azok, 
amik a legtöbbet segítettek megismerkedni a többiekkel, és ezek voltak a legjobb 
hétvégéim az év során. Sok játék és nevetés. A vasárnap esték pedig sosem lennének 
ugyanolyanok a közös misén való éneklés nélkül.

 Glóner Márk

Idézettel kezdek: „Nagyon élvezem, leginkább a kolit, ott eléggé megtaláltam a helye-
met!” E gondolat tőlem származik, többnyire arra a kérdésre reagálva, amit rengeteg 
ismerősöm nekem szegezett budapesti „karrierem” beindulásáról. Nagy feladat elé 
voltam kénytelen állni, hiszen kőszegi gimnazistából szakkollégistává, fővárosi jog-
hallgatóvá avanzsálódtam. Csakhogy ebben az Ignác nélkül sokkal kevesebb lettem 
volna. Kihívások, barátok, hit és fejlődés nélkül mit érne az egész? (megj.: semmit!) 
Ezekhez persze elengedhetetlen szükséglet az „Ignác népe”. Mégis mit adott nekem 
konkrétan? – már hallom is a kérdést lelki füleimmel.   Leginkább az emberséget, a 
nyugalmat, (most már) barátokat, a jövőbeni terveim szerves vázlatát, bizalmat és lelki 
fejlődést. Bár még nagyon az elején vagyok sok mindennek, azt gondolom ennél jobb 
hely nincs az alapozásra… a lelki és szakmai életemet illetően. A lényeg (talán ismerős 
lehet): megihlet, megtisztít, megerősít, meghallgat, oltalmaz. Nekem ez a SZIK. 

 Kampits Bence
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Olyan a szakkollégium, mint egy társasház, ahol minden „szomszéd” kedves, segí-
tőkész, jóindulatú barát, akivel öröm a beszélgetés. Együtt tanulunk a könyvtárban, 
együtt takarítunk a szobában, együtt járunk kurzusokra, együtt főzünk a konyhá-
ban, együtt táncolunk a buliban, együtt sportolunk vasárnap, utána pedig közösen 
megyünk misére. A multidiszciplináris képzésnek köszönhetően beleláthatunk a 
másik tanulmányaiba, megismerhetjük világképét, gondolkodásmódját, így hihe-
tetlen izgalmas beszélgetéseink szoktak lenni, akár egy közösen elköltött vacsora 
közben.

Az Európai Unió jelmondatával is jellemezhetném a SZIK-et: „Egyesülve a sok-
féleségben”, hiszen egy morállal, összefogva, egy csapatként éljük mindennapjain-
kat az egyetemek és a személyiségek sokféleségében. 

Minden egyes nap ösztönző és örömmel teli egy ilyen közösségben. Hálás va-
gyok az Úrnak azért, hogy a SzIK „családjába” tartozhatok. Itt fejlődhetek, kibonta-
kozhatok, okulhatok, megérhetek az életre.

 Sándor Csilla

Érdekes rövidítésnek tartom intézményünk hivatalos-félhivatolos elnevezését, a 
SZIK-et. Tudniillik,  a SZIK szóra nem a legpozitívabb szavak jutnak eszembe: ter-
méketlen, lapos, száraz, élettelen, sós stb.  De csak addig volt ilyen jelentése szá-
momra,  amíg nem kerültem be a SZIK-be, amíg  nem tapasztaltam meg azt a viruló, 
egyedi „faunát és flórát”, ami ezt a kollégiumot jellemzi. Ami miatt a Hortobágyunk
is nemzeti kincsünk és büszkeségünk. Nincs még egy ilyen hely a világon. És ezzel 
nem estem túlzásba.  Kollégiumunk egyedi, mert egyszerre ad lehetőséget az egyén 
kiteljesedésére és tanít meg minket az egyéniség feladására. Együtt élni és együtt 
dolgozni nehéz. De együtt örülni, pihenni és megélni a hitünket ajándék. Ha kép-
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zeletbeli mérlegre tenném az elvesztegetett energiát, nehézségeket és problémákat, 
amik abból fakadnak, hogy együtt élünk és azt, amit egy év alatt a közösségünktől 
kaptam, nem kérdés, hogy merre billenne a mérleg. Közösségben élni ajándék. A 
SZIK-ben élni különösképpen az. És ne felejtkezzünk el a SZIKvízről sem, ami elen-
gedhetetlen kelléke egy kollégiumi estének. Legjobb alapanyaga egy könnyű nyári 
kisfröccsnek...

 Sipka Bence

Solymosi Kinga vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a SZIK elsőéves 
hallgatója. A gimnáziumi éveket a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 
töltöttem, így mindig is szem előtt állt a SZIK, mint budapesti lehetőség, így az egye-
temi felvételi beadásakor nem volt kétség, hogy a Szent Ignác felvételijén is sze-
rencsét próbálok, a többi már történelem. Ami egyből megtetszett, az az összetartó 
közösség volt, valamint, hogy a kollégiumnak csupa tettre kész fiatal lakója van,
aminek én is feltétlen a tagja szerettem volna lenni, s most úgy érzem, hogy jó helyen 
vagyok a céljaim elérésének érdekében.

 Solymosi Kinga

Szabó Mátyás vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsős igazgatásszervező-
hallgatója. Veszprémből kerültem a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumba, ahol 
szintén az első évemet töltöm. Még ha időben nem is könnyű az egyetemet és a 
szakkollégiumot összeegyeztetni, a kettő szellemiségét tekintve jól illeszkedik egy-
máshoz. 

Három jelmondat bír jelenleg fontos szereppel számomra. Az egyetemé: „A 
haza üdvére!”, a karunké: „Pro publico bono!”, a harmadik pedig „Ad maiorem Dei 
gloriam!”. A magyar közigazgatásban óriási változások mennek végbe, és adott ren-
geteg feladat, kihívás: járások kialakítása, kormányablakok felállítása, kataszterezés, 
monitoring, a közigazgatás digitalizálása, a HR-módszerek reformjai, az egyablakos 
ügyfélszolgálatok és még sorolhatnám nagyon hosszan.  

A szakkollégium amellett, hogy otthont adott, az ignáci lelkiség révén nagy 
hatással volt rám már ilyen rövid idő alatt is. Már teljesen másképpen gondol-
kodok több hitéleti dologról, ezen kívül valami ragadt rám a céltudatosság-
ból és a Magisból is. A másik pozitívum a kolival kapcsolatban a társaság és a 
befogadókészség. Ez különösen sokat jelent azoknak, akiket nem ért meg senki. Én 
fejben tényleg egy teljesen „más világban élek”, mint a generációm. Ki tudja már 
manapság, hogy hívták Szent László lovát, ki volt Ákos nembéli Ernye Ispán, mik 
változnak Erdélyben Apor Péter idején, mit tett Széchenyi a lipcsei csatában, miért 
állították Horthyt életében egyszer hadbíróság elé, kik alkották a Fradi 1964-es 
bajnokcsapatát, mi az a Cream és a P.Mobil, mi Niccolo Paganini és a speed-power 
metal közös vonása?... A kiindulóponthoz visszatérve fontosnak érzem, hogy tár-
sadalmunknak hasznára tudjak majd lenni, ehhez pedig a lehető legjobb helyre 
kerültem.

 Szabó Mátyás

Miért is jöttem ide? – elsőseink beszámolói
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Rólam tudni kell azt, hogy csak többszöri nekifutás után sikerült bekerülnöm az Ig-
nácba. Ebben talán nem is az az érdekes, hogy korábban miért nem jött össze. Sokkal 
izgalmasabb, hogy miért próbáltam meg újból és újból.

Visszagondolva nem is bánom, hogy így alakult. Arra vissza tudok emlékezni, 
hogy kezdetben közel sem voltam motivált arra, hogy egy szakkollégiumba kerüljek 
be. Elsősorban a szóösszetétel második fele volt számomra fontos és egyedüli ténye-
ző, a kollégium. Fedél a fejem fölé. Egy év kellett az egyetemen és egy másik kollé-
giumban, hogy rájöjjek, mekkora érték is egy olyan közösség tagjának lenni, akik, 
még ha sokszor különböző módon is gondolkodnak a világról, az értékrend közös 
metszetként jelentkezik az életükben. És így, együtt haladnak abba az irányba, ami 
valahol mélyen mindig célként lebegett a szemem előtt. Keresztény értelmiségivé 
válni. 

Hogy számomra ez mit jelent, nem fejtem most ki. Itt elég annyi, hogy az 
Ignác remek táptalajt jelent ehhez a növekedéshez. Istenre nyitott társak és (nem 
is egy, hanem rögtön két) kápolna, ahol meg tudom élni a Teremtőben való el-
mélyülés csodáját. Spontán együttlétek, vagy épp szervezett közösségi alkalmak, 
ahol alakítani tudom a személyes kapcsolataimat, mély barátságokat tudok ki-
alakítani. És ami beemeli a gondolkodásomba a „szak” előtagot: egy olyan keret, 
mely lehetőséget biztosít arra, hogy megtaláljam, és ami a legfőbb, megtanuljam 
kamatoztatni a kapott talentumaimat abban a világban, amibe teremtve lettem. 
Ebben a közegben a világ kinyílik előttem és képessé válok befogadni annak sok-
színűségét. Úgy érzem, a legjobb helyre sodort a Gondviselés, hogy azzá váljak, 
aki lennem kell.

 Szebellédi Áron

Ádámtól, Évától és Erich Frommtól kezdve…:

„Mi az, hogy adni? Egyszerűnek látszik a felelet erre a kérdésre, pedig valójában tele 
van kétértelműséggel és bonyolultsággal. A legelterjedtebb félreértés szerint, aki ad, 
az »felad«  valamit, megfosztja magát valamitől, áldozatot hoz.[…] 

Legtöbbjük éppen ezért nem is ad. Némelyek viszont erényt kovácsolnak az adako-
zásból: áldozatot hoznak. Úgy érzik, hogy mivel adni fájdalmas dolog, ezért muszáj; 
adni az ő szemükben attól erény, hogy átérzik az áldozat súlyát. Nekik a norma, 
miszerint adni jobb, mint kapni, azt jelenti, hogy hiányt szenvedni jobb, mint örö-
möt átélni. [...]

Az alkotó személyiség számára adni egészen mást jelent. […] Adni nem azért na-
gyobb öröm, mint kapni, mert veszteség, hanem mert tulajdon elevenségem fejező-
dik ki benne.”

 Székely Marcell

Miért is jöttem ide? – elsőseink beszámolói
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Utazom a villamoson. Kényelmetlenül nyomódunk egymásnak - kevés a hely. Fi-
gyelem az arcokat; mély barázdákat szánt rájuk az aggodalom. Egy elegáns üzlet-
ember idegesen az órájára pillant. Mellettem, a széken egy idős hölgy harciasan szo-
rítja magához a táskáját. Próbálunk egymásra se nézni, görcsösen keresünk valami 
érdekeset - valaki a Nagykörút homlokzatait figyeli, egyesek a villamos útvonalát
veszik szemügyre, vagy a cipőjük orrát vizsgálják.

Harminckettesek tere, igyekszem kisodródni az ajtón. A megálló mellett közép-
korú, pocakos úr sétáltatja kutyáját. Egykedvűen tekint rám, majd nagyot szív a 
cigarettájából. A templom előtt ismerős arc. Köszönés, mosoly. Közeledek.

A sarkon két gyerek rugdossa a ház falát. Ajtaján egy papír hirdeti: „Itt idősek 
apartmanháza épül”. Közben megpillantom a sárga feliratot: Párbeszéd Háza. Elő-
veszem a csipogót, belépek.

A lépcsők gyorsan fogynak - észre se veszem, és máris a ReNaissance Ház aj-
taja előtt vagyok. A negyediken ismerős jön szembe. Hogy vagy, mi újság - kedves 
szavak, mosoly. S miközben a félhomályban lassan a PT ajtajához érek, tudom: ha-
zaértem.

 Takács Bálint

Számomra a SZIK egy kapu. Nem csak az a kapu, amin egy évvel ezelőtt először 
beléptem. Nem csak az a kapu, ahonnan a vasárnapi sportokra indulunk. Nem csak 
az a kapu, melynek csippanása szívemnek dobbanása. Nem, a SZIK számomra egy 
takaros kis kapu az egész világra. 

Miért is jöttem ide? – elsőseink beszámolói
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A kurzusok, a teaházak, a beszélgetések, melyek újra és újra rádöbbentenek a 
saját piciny világomon túli hatalmas mélységekre. A nyári tábor legerősebb benyo-
mása az volt, hogy milyen sok nagyszerű ember vesz körül. És valóban, amióta itt 
élek, folyamatosan érzem, hogy formálódom hatásukra. Nem igazán szeretek a múl-
ton révedezni, de azért néha eljátszadozom a gondolattal: mi lett volna, ha egy-két 
évvel hamarabb találkozom a SZIK-kel. A bárpult mögött megtanultam, hogy csak 
úgy van értelme bármibe is belekezdeni, ha szívvel-lélekkel benne tudok lenni. Ha 
erre gondolok, bánom azért, hogy nem találtam meg a SZIK-et hamarabb, a szakdol-
gozat írás remete éve előtt.

 Utasi Mátyás

„Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem…” - szól a híres alliteráció, amelynek 
szerzője (bár néha a helyiek is elrontják) Karinthy Frigyes. Rám (legalábbis egyelőre) 
a mondat első fele igaz, életem első 18 évét ott töltöttem. Nagy váltás volt a nyugodt 
kisvárosból hirtelen belecsöppenni a főváros rohanó világába, a család biztonságá-
ból kilépni, önállósodni. Új hely, új intézmények, új közösség: sok várakozással és 
még több félelemmel érkeztem. Reméltem, hogy megállom a helyem az ELTE jogi 
karán, és közösséget találok a kollégiumban. Olyan élő, összetartó közösséget vázol-
tam fel ideálként, amelyben inspirációt és tudást kapok, és amelynek én is tevékeny 
tagja tudok lenni.

Majdnem egy év elteltével úgy érzem, hogy a kitűzött célokat nagy vonalakban 
elértem, sokat fejlődtem. Már nincs szükségem térképre a kisebb-nagyobb bicik-
lizésekhez, már széleskörűbb ismeretekkel rendelkezem sok témáról, már…, már 
„haza” jövök a kollégiumba. Most is sok kétség merül fel bennem a hivatásommal 
kapcsolatban, de nagyon megfogott a sokszor hangoztatott jelszó: Magis; ennek 
szellemében igyekszem a továbbiakban változni - és változtatni.

 Vesztergombi Tamás

Miért is jöttem ide? – elsőseink beszámolói
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Mit adott nekem az Ignác? – 
beszámolók végzőseinktől
Sosem könnyű „utolsó üzenetet” írni. Az Igazából szerelem című film kezdetén a
miniszterelnök arról beszél, hogy „mikor a gépek becsapódtak az ikertornyokba, 
tudtommal a halál előtt álló emberek telefonhívásainak egyike sem a gyűlöletről 
vagy bosszúról szólt. Mind a szeretet üzenetei voltak”. Bár búcsúzom, és magam 
is könnyen nosztalgiázhatnék szeretettel, vagy az általam meglehetősen lenézett 
„nagy öreg bölcsességével” útravalót osztogathatnék a „fiataloknak”, inkább csak
arról írok, milyen helynek ismertem meg az Ignácot.

Szerintem az Ignác egy érdekes keveréke az alkotó, néha pedig nyugvó energi-
áknak és a többre vágyó (magis) akaratnak. Valahogy az a tapasztalatom, hogy akik 
akarták, megtalálták a helyüket és az életükben kisebb-nagyobb cél lett néhány itte-
ni kihívás. Volt, aki csak barátokat, akadt, aki csak szállást, de a többség intézményt 
is keresett az itt töltött évek alatt: ami képez, fejleszt, és teret enged, anyagi és emberi 
erőforrásokat biztosít a közügyeknek, az autonómiáknak, az ötleteknek. A jelenlegi 
szakkollégisták 95%-át felvételiztettem, voltam már elnök és senior az itt töltött hat 
év alatt, de ez a hely mindig meg tudott lepni a ki nem apadó kreatív erőivel, a fel-
feltűnő szakmai elhivatottságaival.

Azt gyakran elfelejtettük, hogy nem csak belőlünk áll az Ignác, hanem túlmutat 
rajtunk. Létrehozunk valamit, amibe mások belecsöppennek, majd formálják. Éven-
te változik a tagság és a kispesti tapasztalatok is csak egy szép nosztalgia, mint va-
lami revíziós nóta. Az Ignác egyre nagyobb múltjára építkezünk, de folyton újítva 
és átértelmezve azt – ami miatt gyakran idegennek érzik magukat az öregdiákok. 
Pedig ez is az Ignác. Csak egy másik, egy akkor megfelelőbb állapota. 

Ezt a furcsa kavalkádot mindig kedveltem, volt értelme küzdeni és tanulni, 
mert többnek érzem magam attól, amit itt kaptam. Bízom abban, hogy a mosta-
ni változások, az új rektor még komolyabb alapokra helyezik az intézményt, és a 
nyugvó energiákat sikerül felszabadítani. Hogy megint más legyen ez a hely. Hogy 
visszatérve én is idegennek érezzem magam pár év múlva. Hogy egy akkor megfe-
lelőbb állapotában találjam.

 Pulinka Mihály

Azt hiszem, az Ignác a legjobb, ami történhetett velem.
Rengeteg élményt adott; az együtt töltött idő, beszélgetések, bulik, a közös 

munka, a kápolna csendje, a vizsgaidőszakok közös végigszenvedése, a kispesti 
sportkurzusok, lelkigyakorlatok, egymás számon tartása, a meglepetések, közös va-
csorák, poénkodások, rengeteg sztori és emlék. Voltak nehézségek is. Az idő beosz-
tása, ellentétek, előítéletek, évről évre a régiek elbúcsúztatása. Folyamatosan tanulni 
kellett a párbeszédet, az elengedést, a nyitottságot az újak felé. De minden történés 
mögött megingathatatlanul ott állt a kollégium az ignáci szellemiségével.

Az itt töltött évek mégis többet jelentenek élményeknél és emlékeknél. A kollé-
gium minden impulzuson keresztül, az embereken, a kurzusokon, a közös imákon, 
a beszélgetéseken, a nehézségeken, a barátokon és a közösségen keresztül formált 
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engem. Ebben a légkörben alakult saját magammal, másokkal és az Istennel való 
kapcsolatom. Így tehát a kérdés inkább, hogy mi az, amit nem az Ignácnak köszön-
hetek.

Kilépve a kollégium falai közül két dologban bízom. Egyrészt, hogy még na-
gyon sokaknak fogja közvetíteni a kollégium, amit eddig nekem, nekünk is adott, és 
hogy valahogy ez után is Ignácos maradok.

 Pünkösty Mária Emese

Idén végzek a szakkollégiumban, és a hagyományos évkönyves témáktól eltérően, 
összefoglalóan kell leírnom, hogy mit adott nekem a Szent Ignác Jezsuita Szakkol-
légium. Ez elég tág lehetőséget biztosít, sok mindenről írhatok, hiszen sok élmény, 
ismeret és tapasztalat ért az elmúlt években.

Nézhetném azt, jogászosan, hogy az általános jogismeretemet, szakmai isme-
reteimet mivel bővítette ez a hely. Ennek kapcsán több kiváló kurzust is fel tud-
nék sorolni, köztük a Koltay András és Székely László nevével fémjelzett médiajog 
kurzust, vagy a Kisfaludi András professzor úr által vezetett gazdasági társaságos 
kurzust.

Ha lélektani szempontból nézném a témát, kiemelhetném mindazt, amivel a 
személyiségemet gazdagította, ilyen mennyiségű és minőségű önismeretet kevés 
helyen kaphattam volna, azt hiszem. Volt ennek intézményesebb formája is az önis-
meret kurzus vagy az időgazdálkodás foglalkozás keretében, de rengetegszer társa-
im szeme tartott elém tükröt akár az úttal kapcsolatban, amelyen haladtam, akár a 
bennem megfogalmazódó kérdések kapcsán.

Mit adott nekem az Ignác? – beszámolók végzőseinktől
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Közgazdász-szemlélettel felmérhetném, hogy a helyből származó előnyök 
és hátrányok milyen súlyban álltak egymással és a lehetséges alternatívák milyen 
hasznossággal kecsegtettek volna, így értékelve az elmúlt éveket. Ez azonban itt 
általánosan nem alkalmazható, sok olyan dolgot is kapunk itt, amit nem lehet szá-
mokban, százalékban kifejezni és az együttélés során életünknek annyira szervesen 
részévé válik a hely, az itt élők, a szellemiség, az intézmény működése, hogy nem 
lehet tárgyiasultan értékelni, ráadásul ez a szakkollégium szerintem egy annyira 
különleges minőséget, színfoltot képvisel a felsőoktatásban, amit összességében 
nem lehet a többi intézményhez hasonlítani. Egyedül a tanulmányok területén lehet 
mutatószámokat figyelni, és ott törekedni is kell a legjobb eredmények elérésére, de
egyébként ez a hely a szocializáció, a nevelés közege, ahol viselkedésformákat szer-
zünk, erősítünk meg, és alakítjuk egymást – egymás segítségével pedig magunkat.

Ha egy szóban kellene összefoglalni, hogy mit kaptam ettől a helytől, akkor azt 
három szóban tenném meg: a mostani önmagamat. Az elmúlt öt év kétharmadát itt 
töltöttem a Szakkollégiumban (ennek fele, tehát az egyharmada alvás volt, nem túl 
aktív tevékenység, de a többiben igyekeztem tenni az intézményért és a közösségért) 
és ez azért eléggé meghatározó. Részben a jövőmet is ez a hely adja, hiszen jelenlegi 
gyakornoki helyemet itt szerzett ismeretségemnek köszönhetem.

Szóval tényleg sok mindent kaptam és szeretem ezt a helyet. Köszönöm, hogy 
itt lehettem!

 Szücs Lajos

Mit adott nekem az Ignác? – beszámolók végzőseinktől
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Külföldi tudósítások
A következő oldalakon arról olvashat a kedves olvasó, milyen távoli vidékek felfe-
dezésére indultak kollégistáink Erasmus- vagy más program keretein belül.

Frankfurt am Main, Németország

Németország iránti elfogultságom oka sok objektív és szubjektív tényező összjátéka: 
az ország fejlettsége, a német nyelv gazdag kifejezőképessége, az országra jellemző 
könnyed dinamizmus, a német emberek közvetlensége, az aktív pihenés kultúrája, a 
német mentalitás természetes mivolta, a tudástőke megbecsültsége, az individuum 
központi szerepe, valamint az élet valamennyi területén érvényesülő tolerancia.

Amikor megtudtam, hogy ismét ösztöndíjas tanulóként térhetek vissza imádott 
országomba, tudtam, mi vár rám, Frankfurt azonban e tekintetben (is) egyedülálló a 
német városok között, a humán fluktuáció itt ugyanis elképesztően magas: a város
mintegy egyharmada külföldi, az ESN (Erasmus Student Network) szervezet pedig 
csak félévente, csak az Erasmus-diákokat számítva, több mint ezer hallgató jóllété-
ért felel. A  programok többek között: majnai piknik, múzeum- és egyéb szervezeti 
látogatások, hajózás, közös sport, hétvégi túrázás, erasmuszos bulik, amelyeket ki-
egészítenek a többi nemzetközi iroda állandó belföldi-külföldi utazásajánlatai, az 
egyetem állandó saját mozi-kínálata, a nemzetközi diákok autonóm módon szer-
vezett nemzetközi estjei és a számtalan, immár kisebb-nagyobb baráti társaságok 
„belsős” programjai.
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Az egyetemi oktatás magas színvonalú, a professzorok megbecsültek és ma-
gasan kvalifikáltak, a kurzuskínálat rendkívül gyakorlatorientált, az épületek és
könyvtárak felszereltek, a tanrendszer átlátható és korrekt, ami által a hallgatóknak 
csak azzal kell foglalkozniuk, ami ténylegesen a feladatuk: a tanulással. A német 
hallgatók talpraesettek, kiválóan kommunikálnak angolul, az egyetemen kívüli 
szakmai gyakorlatok már BSc alatt futnak, rendszeresen látogatják az előadásokat 
is, és magas elhivatottság jellemzi munkájukat.

A német közeg számomra pont annyira idegen, hogy intenzíven fejleszteni, 
alakítani tudjon, és pont annyira ismerős, hogy ne külföldnek, hanem otthonnak 
nevezhessem. Németország erőssége az „ellentétek megférése”, (természet-techni-
ka, formalitás-gyakorlatiasság, rendszerszemlélet-spontaneitás etc.) és a két végletes 
pont között meghúzódó valamennyi árnyalat megléte: számomra ez adja igazán a 
németek romantikáját, bájosságát és izgalmasságát.

 Szász Emese

Aberystwyth, Wales

Furcsa félév volt. Néha, mikor visszagondolok, üresség vagy nyugalom: mintha 
nem történt volna semmi különös, alig jut eszembe mesélnivaló. Máskor viszont 
felidéződnek az események, az emberi, kulturális, szakmai tapasztalatok, és hirtelen 
az egész jelentőséget kap. Ez a kettősség jellemzi az emlékeimet, de jellemezte ott-
tartózkodásomat is.

Borth. Egy kétezer lelkes falu, az óceán partján (hivatalosan még a Szent György-
csatorna, de óceánnak látszik). Tipikus angol sorház. Ötfős kis család, akiktől szobát 
bérelek. Takaros szoba kandallóval, festetlen fa bútorokkal. A ház ötven lépésre a 
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tengertől. Gyakran lejártam sétálni, főként, mikor apály volt: akkor lehetett a homok-
ban, vagyis a tengerfenéken. Sokszor úgy érzem, ezek a séták az egész kintlétemet 
jellemezik – az elmélkedések, ábrándozások, imák, a tanulás közti tízperces szünet, 
a napi mozgás és néhány jó beszélgetés mind a tengerparti sétákhoz kötődik.

Az egyetem Aberystwythben: Prifysgol Aberystwyth/Aberystwyth University. 
Kétnyelvű, walesi-angol. Nagy egyetem, kis város. Kevés ember volt, akihez kö-
zelebb kerültem – inkább csak jártam be az órákra, konzultáltam Dr Borsay-jel, és 
tanultam, kutattam, küzdöttem a könyvtárban. Amelynek eredményeként végül – 
csendben – megszületett a szakdolgozatom. Igen, a könyvtár is jellegzetes helyként 
maradt meg: ahonnan, a dombtetőről kilátás nyílt a tengerre.

De mégiscsak felfedeztem rengeteg érdekességet, mozgalmasságot. A csendes 
kis falu élt: a helyi pubban storytelling-est a komor téli hónapokban, circus traning 
Borth egyetlen tornatermében hétfőnként, és ezeken kívül sok vendégség csípős an-
gol ételekkel és felszabadult vidéki angol humorral, amelyből – a háziak nyitottsá-
gának és befogadásának köszönhetően – magam is részesültem. Az angol kultúra 
nyelvtankönyv-szerű részét is közelről átéltem: a karácsonyfa-díszítésben segítet-
tem két héttel az ünnep előtt, voltam Guy Fawkes Day-i lámpásfelvonuláson és tű-
zijátékon egy közeli kisvárosban, sőt, még trick or treat-et ajánlgató-kérő gyerekcso-
portnak is ajtót nyitottam Halloween estéjén!

Ezen kívül kirándultam (és couchsurfingeltem) Londonban, Oxfordban, Bir-
minghamben, Bristolban, Bathban és Salisburyben, láttam a Stonehange-et és Wales 
fővárosát, Cardiffot is. A közismert városok mellett a helyi nevezetességekhez is 
eljutottam, például a gyönyörű Snowdonia nemzeti parkba, a Devil’s Bridge-hez 
és a Harlechi középkori várhoz. A legérdekesebbek és legmaradandóbbak viszont 
az emberekkel való találkozások, beszélgetések voltak – Borsay professzor úrral az 
angol birodalmi nosztalgiáról vagy a történész feladatáról, egy wales-i nacionalista 
sráccal (akitől walesi nyelvleckéket is vettem, diolch!) az ország lehetséges autonó-
miájáról, Kasperrel, az anyukával a brit családokról és házasodási szokásokról, és 
még hosszan sorolhatnám.

A nyugalom és az élénkség, a tanulás és a szórakozás, a csend és a beszélgetések 
kettősségében gazdagodtam a Walesben töltött öt hónap során. Még ha lélekben 
gyakran éreztem is magam kicsit máshol – on the other side of the ocean…

 Mohay Borbála

Köln, Németország

Biztosan sokan tudjátok, hogy az előző félévet Németországban, Kölnben töltöttem. 
Bár az itthoni szuper programok láttán mindig visszahúzott a szívem, azért nagyon 
jól éreztem magam a dóm mellett is. 

Számtalan kalandos programban vettem részt: a kölni karnevál például, ami 
november 11-én 11 órakor kezdődött, de februárban volt a tetőpontja. Ezen kívül 
voltam még a müncheni sörfesztiválon, átugrottam Hollandiába, sok érdekes múze-
umot  néztem meg, voltam kaszinóban életemben először és csodás kirándulásokat 
szerveztünk: a kedvenc helyem a Köln melletti Königswinter volt, ide minden lá-
togatómat elvittem! Ugyanis a félév alatt sokan kihasználták szerencsére a fapados 
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járatok adta lehetőséget, és saját szemükkel nézték meg, hogy megy a dolgom a kerti 
törpék származási helyén. Emellett két nagy álmom valóra vált: újrakezdtem a tár-
sastáncot és egy török barátnőmnek köszönhetően egy vérbeli profitól tanulhattam
hastáncot.

Természetesen egyetemre is jártam, ami ugyan kihívást jelentett, de nagyon 
hasznos volt. A kölni egyetem kurzusai abban különböztek az itthoni óráimtól, hogy 
sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek az elméleti alapozásra, ugyanakkor mindegyik 
tárgyat szorosan a gyakorlathoz kapcsolták. A szakmai tárgyak mellett egy másik 
nagy szenvedélyemnek, az idegen nyelveknek is hódolhattam: anyanyelvűekkel 
gyakorolhattam a német és angol mellett a spanyolt és az olaszt, és egy új nyelvet 
is elkezdtem, a portugált. Igazi sikerélményként könyveltem el, hogy a félév végén 
egy portugál színdarabra hívtak el nézőként, és már értettem az előadást!

Persze mindenhol jó, de legjobb otthon… a helyzetet csak az bonyolítja, hogy 
most már Nyíregyháza és Budapest mellett egy harmadik helyet is igazi otthonom-
nak érzek! Látogatóba már vissza is tértem egyszer Kölnbe, mióta itthon vagyok, 
remélem, a későbbiekben sem szakadok el ettől a szép várostól.

 Borsos Tünde 

Oristano, Olaszország

Jelenlegi félévemet Szardínián töltöm a Comenius Tanárasszisztensi Program kere-
tében. A Comenius egy európai uniós ösztöndíj olyan leendő tanárok számára, akik 
még nem tanítottak hivatásszerűen, de már lediplomáztak vagy mesterképzésben 
vesznek részt.
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A tanárasszisztensek és a fogadó iskolák pályázatukat a saját nemzeti irodáik-
hoz nyújtják be, és a kapcsolattartók hoznak döntést arról, hogy a nyertes pályázók 
közül ki melyik EU-s országba utazhat ki. Nekem Szardínia egy nagy meglepetés 
volt, mert bár feltüntettem Olaszországot a preferált helyek között, álmomban sem 
gondoltam volna, hogy egy szigetre kerülök ki négy hónapra. Oristano, ahová ösz-
töndíjat kaptam, egy 30.000 fős kisváros, nem messze a tengerparttól. Rajtam kívül 
egy osztrák tanárasszisztens volt még itt, ő a város egy másik iskolájában tanított.

Az én fogadó intézményem egy reál-gimnázium, 700 diákkal. Heti 14 órában 
találkozom a diákokkal, ebből 12 angolóra, heti két órában pedig sport órákat tartok 
az egyik testnevelő tanárral, akivel egy új tanítási módszert próbálunk ki (Content 
Language Integrated Learning), azaz a szaktárgyi ismereteket angol nyelven köz-
vetítjük.

Az órákat nem egyedül, hanem mindig egy-egy tanárral közösen tartom. Ez egy 
olyan munkaforma (team-teaching), amit otthon nem volt lehetőségem kipróbálni, 
és az itteni tanárok számára is egy új tapasztalat. Azt hiszem, én és ők is nagyon 
sokat fejlődünk és tanulunk ebből, mind szakmailag, módszertanilag, mind pedig 
a személyes kompetenciák szempontjából. A team-teaching jó kommunikációs és 
együttműködési készséget igényel, illetve ezeket nagyban fejleszti.

Amellett, hogy elsősorban a diákok nyelvtudásának, idegen nyelvű kom-
munikációs készségének fejlődését segítem, a magyar kultúrát is képviselem és 
országismereti tudnivalókat is kínálok nekik - mindezt csoportmunkák, projektek 
keretében. A legtöbb diák és tanár számára ezek a módszerek újak, nem voltak ré-
szei eddig a mindennapjaiknak, és számomra is egyedülálló lehetőség, hogy közö-
sen kísérletezhetünk és tanulhatunk egymástól.

A fennmaradó időmben olasz nyelvtanfolyamra vagy a tengerpartra járok - 
utazgatok, ismerkedem a szárdokkal, a  kultúrával, az ételekkel és gyakorlom az 
olasz nyelvet.

 Tóth Eszter

Stuttgart, Németország

Az ember tervez… Számomra a terv az volt, hogy sikeresen abszolváljam utolsó 
évemet a BME mechatronika szakán, ami a kötelező tárgyakon felül szakmai gya-
korlat elvégzését és szakdolgozatírást jelent. Egy látszólag szerencsés véletlennek 
köszönhetően (egyébként nem hiszek a véletlenekben) utóbbi két tevékenységet Né-
metországban, Stuttgart közelében végzem a Robert Bosch GmbH-nál.

Úgy gondolom, a felnőtté érés velejárója az, hogy igent tudok mondani új, is-
meretlen kihívásokra. Ki tudok szakadni egy időre a jól megszokott környezetemből 
(még ha oly kellemes is, mint egy bögre meleg kakaó) és nekivágok a messzeség-
nek egy szál bőrönddel meg némi kalandvággyal. Bennem egy ideje megvolt ez a 
mehetnék, már csak valami apropó hiányzott. Az apropót végül is egy egyetemi 
tanárommal való beszélgetés, egy (na jó,  kettő) külföldi telefonos interjú, majd az 
igenlő válasz szolgáltatta, melynek értelmében a Bosch waiblingeni telephelyén vé-
gezhetem a szakmai gyakorlatomat és szakdolgozatom írását 2013 januárjától. Ez a 
kalandvágy mellett szakmai szempontból sem tűnt rossznak.
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Természetesen eszem ágában sem volt elszalasztani a lehetőséget és azóta még 
inkább úgy látom, jól döntöttem. Minden szempontból jól jött nekem ez a félév: a 
szakomhoz passzoló, kihívásokkal teli feladat talált itt meg, mely során az önálló 
problémamegoldást is jócskán gyakorolhatom. Persze a helyzetemet valamelyest 
megkönnyíti, hogy a főnököm és konzulensem is magyar. A szakmai dolgokon túl 
általuk betekintést nyerhetek az egyre nagyobb számú stuttgarti magyarság életébe 
is.

Persze azért törekszem nem-magyarok társaságára is, ha már egyszer német 
földön vagyok. A cégben erre is van lehetőség bőven, nagyon nemzetközi a társaság. 
Ez kezdetben kicsit fura volt számomra, de most már megszoktam, hogy itt az a 
természetes, ha valaki külföldi. Stuttgart egy ilyen környék, szépen megfér egymás 
mellett a magyar és a vietnami katolikus közösség is.

A munka és a különböző közösségi programok mellett azért néha jó eső után 
a kölcsönbiciklimen tekeregni a környező gyümölcsösök és szőlőhegyek között. 
Néha-néha egy hosszabb lélegzetvételű kirándulás is belefér, pl. a barokk pompájá-
ról híres Ludwigsburgba vagy a királyok sírját rejtő, festői szépségű württembergi 
Grabkapellehez.

Nem utolsó sorban hatással van rám az itteni mentalitás is, amit nap, mint nap 
tapasztalni az embereken. Nyilván ez nem kis részben az itt élők anyagi jólétéből is 
következik, de azért úgy gondolom, a pozitív, előremutató gondolkodás nem pénz 
kérdése. Remélhetőleg ezt is hazaviszem magammal a sikeres szakdolgozat mellé.

 Ürmös Dániel

Róma, Olaszország

Római tartózkodásom 2012. október 4-én kezdődött és 2013. február 24-én ért vé-
get, több mint két hónapja, mégis úgy merülnek fel bennem az emlékek, mint egy 
nagyon régen látott filmből. A hazaérkezésem után sokszor kaptam magam azon,
hogy csak bámulok a levegőbe és nem értem, hogy kerülök hirtelen a Horánszky 
utcába a már éppen megszokott hatsávos Viale Policlinicóról. Róma először ugyan-
úgy idegenkedett tőlem, mint én tőle, zsákutcákba csalt, elrejtette, amit kerestem, 
összecserélte a buszokat. Aztán kezdtünk megbarátkozni, ha ugratott, kigúnyolt, 
nevettem magamon, aztán összemosolyogtunk és az utolsó hónapban nagy barátok 
lettünk.

Mentem a narancsfákkal szegélyezett utcákon és éreztem a város lüktetését, ő 
soha nem aludt, a vége felé már én sem, az utolsó napokban voltak a vizsgáim és 
sok múzeum, műemlék volt még hátra, amiket nem láttam. Egyik nap tanultam az 
olasz reneszánsz festőkről, másnap megnéztem a képeiket a Palazzo Barberiniben. 
Vasárnap körbejártam Róma modern épületeit, hétfőn vizsgáztam 20. századi épí-
tészettörténetből.

Autentikus élménybeszámolóként álljon itt az utolsó blogbejegyzésem, ami 
négy hónap tapasztalatai és élményei alapján született egy olasz-magyar lakás 
konyhájában:

„Megmondom őszintén, haragudtam a rómaiakra. Néha olyan mérges vol-
tam, hogy legszívesebben megcsapkodtam volna a zebrára parkoló autók motor-
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háztetőjét az esernyőmmel, amit a két hétig tartó monszun miatt kellett cipelnem 
magammal.

Haragudtam rájuk, mert a válság ellenére tele vannak a bárok, éttermek, és min-
den második nőnek luxusmárkájú táska himbálózik a karján (az egyetemistáknak 
is). Én meg közben látom, hallom, az otthoni helyzetet, és ismerek sok embert sok 
szomorú történettel.

Haragudtam rájuk, mert annak ellenére, hogy a fél világ most már a fenntartha-
tó fejlődés érdekében igyekszik csökkenteni a lábnyomát a Földön, addig itt a dip-
lomaosztókon teleszórják az egyetemet és a járdákat több zacskó konfettivel, amit 
legfeljebb az eső takarít el. A menzán műanyag étkészlettel eszünk, naponta kb. 300 
ember teljes étkezőgarnitúrája megy a szemétbe. És hát a szelektív szeméttároló itt 
tényleg csak a kuka egy szinonimája.

És haragudtam rájuk, mert képtelenek közlekedni. A járdán csoportosan men-
nek, nem nagyon engednek utat. A közlekedésről már sokat írtam, szinte már meg-
szoktam, hogy nem tudok lelépni a zebrára, mert olyan szorosan parkolnak rajta az 
autók. Volt, hogy a zebrán jött velem szembe egy autó, vagy a busszal egy bejelentett 
tüntetésbe futva (ami itt elég gyakori egyébként) a buszsofőrnek két kollégája, aki-
ket emiatt küldtek ki, a lezárt utca sarkán vázolta fel a módosított útvonalat.

De az az igazság, hogy most már leginkább csak nevetek rajtuk. És tulajdon-
képpen csodálom ezt a mentalitást, hogy ennyi szervezetlenség, figyelmetlenség és
fejetlenség ellenére képesek itt élni. Ráadásul milyen boldogan és önfeledten!

Három hét maradt az itteni életemből, három vizsgával és rengeteg, még nem 
látott hellyel. Megpróbálom minél jobban elsajátítani ezt a tényleg pozitív szemléle-
tet, hogy ha hazamegyek a jól szervezett és kiszámítható hazámba, nehogy elfelejt-
sek mosolyogni tudni a dolgokon.”

 Huszthy Zita

Isztambul, Törökország

A 2012/2013-as tanév őszi félévét az Istanbul Technical University hallgatójaként 
Erasmus ösztöndíjjal Törökország legnagyobb, egyszerre két kontinensen fekvő vá-
rosában, Isztambulban töltöm. Bár a szemeszter még nem ért véget, mégis bátran 
állíthatom, hogy ez az öt hónap életem legmeghatározóbb időszakává válik.

Isztambulba már az első pillanatban beleszerettem, amikor két éve – akkor még 
csak turistaként – itt jártam. Azt az utazást nem előzte meg hosszú szervezés: egy 
hirtelen felbukkanó lehetőséget megragadva jutottam el erre a varázslatos helyre, és 
azonnal tudtam, hogy ha a közeljövőben Erasmus ösztöndíjasként testközelből sze-
retnék megtapasztalni egy új kultúrát, akkor csakis Isztambulba vezethet az utam. 
Nem is dönthettem volna jobban! Örömmel mondhatom, hogy ittlétem minden per-
cét élvezem.

Az első hét nem telt zökkenőmentesen: egyedül albérletet keresni ebben a ha-
talmas városban (ahol többen laknak, mint egész Magyarországon), internet-hoz-
záférés nélkül bizony igen nehézkes. Szerencsére volt két „őrangyalom”: egy török 
és egy olasz barát, akiknek a segítségére, biztatására mindig számíthattam. Ekkor 
egy hostelben laktam a történelmi városrész szívében. Felejthetetlen élmény volt 
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esténként egy salep-pel (szárított-őrölt kosborgumóból készült forró ital) a kezem-
ben leülni az Hagia Sophia és a Kék mecset közötti téren és hallgatni a müezzin esti 
imára hívó énekét.

Ez az ének (ezán) és a dzsámik látványa olyan megszokottá vált már a számom-
ra, hogy otthon is biztosan hiányozni fognak kicsit. Még szerencse, hogy pécsi va-
gyok, így dzsámikkal továbbra is találkozhatok. Viszont amik nélkül igazán furcsa 
lesz az otthoni élet, azok a finomabbnál finomabb török ételek (felsorolni is hosszú
lenne őket), de legfőképpen a két „nemzeti” ital: a tea (çay) és az ayran! Ez utóbbi 
víz, joghurt és só keveréke, kiváló szomjoltó; és nincs is jobb dolog, mint a jellegze-
tes, tulipán alakú pohárból forró teát szürcsölve a törökök kedvenc táblajátékát (a 
backgammonhoz hasonló tavlát) játszani a barátokkal.

Február második hetében átköltöztem az albérletbe, megkezdődött az egye-
tem, egyre több és több barátot szereztem, törököket és Erasmusosokat egyaránt. A 
campusom egy történelmi épület, közel a város lüktető, élettel teli központjához. Az 
óráim többnyire érdekesek, a tanáraim és a diáktársaim kedvesek és segítőkészek, 
mint a török emberek általában. A városközponttól távolabb fekvő, hatalmas, min-
den fő szolgáltatással rendelkező központi campuson is gyakran megfordulok, két 
tánckurzusomnak köszönhetően. Legnagyobb örömömre nem csak az Európa kü-
lönböző pontjairól (leginkább Németországból, Ausztriából és Olaszországból) ér-
kező diáktársakkal kerültem jó barátságba, hanem sok török fiatalt is megismerhet-
tem. Az egyetememen én vagyok az egyedüli magyar, és igazán élvezem a helyzetet 
– számos szokást, Magyarország és a magyar nyelv szépségeit is megismertethetem 
a barátaimmal, és én is sokat tanulhatok tőlük. Ez az „egyedülálló” helyzet nem 
utolsó sorban angoltudásom fejlődéséhez is nagyban hozzájárul.  Az egyik barátom-
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nak hála, a török nyelvvel is elkezdtem ismerkedni, ami nagyon érdekes számomra, 
remélem, hogy otthon folytatni tudom majd a tanulását.

Isztambulban pezseg az élet, valóban igaz, hogy ez a város soha nem alszik! 
Számos lehetőség nyílik a szórakozásra, ugyanakkor sok a szebbnél szebb látniva-
ló, amiknek köszönhetően otthon ülni lehetetlen. Szinte minden nap szervezünk 
valami közös programot a barátokkal, nagyon összetartó az itteni Erasmusos csa-
pat. A turistákkal zsúfolt történelmi városrészt ritkán látogatjuk, inkább az euró-
pai oldal (néha túlságosan is) zajos, bárokkal teli utcáit fedezzük fel vagy az ázsiai 
Isztambul békés, Boszporusz-parti lépcsőin üldögélünk. Néha azonban jó érzés pár 
napra magunk mögött hagyni a nagyvárost és utazni kicsit. Lehetőségem nyílt lát-
ni Kappadókiát, Edirnét, Bursát, Epheszoszt és Pamukkalét, és ezek a helyek szép-
ségükkel tovább növelték Törökország iránti rajongásom. Ha pedig a rajongásnál 
tartunk: be kell vallanom, hogy soha annyi focimeccset nem néztem korábban, mint 
amennyit itt szurkoltunk végig együtt. Hajrá Fenerbahçe!!

Az eddig Isztambulban töltött négy hónap minden napja rejtegetett valami újat: 
kihívást, örömöt, kalandot, szórakozást, felfedezéseket. Közelebbről megismerhet-
tem egy különleges, a miénktől sok tekintetben különböző kultúrát, a barátságos 
török embereket és szokásaikat, valamint a török nyelv alapjait is. Sok-sok gyönyörű 
helyen jártam, rengeteg új tapasztalattal, felejthetetlen élményekkel, és csodálatos 
barátokkal lettem gazdagabb. Isztambul magával ragadó hely, itt lenni olyan aján-
dék, amiért nem tudok elég hálás lenni. Az itteni élet, a mostanra már megszokottá 
vált dolgok hazatértem után mindig is hiányozni fognak kicsit...

 Kiss Eszter

Külföldi tudósítások
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Kapcsolat más kollégiumokkal
Szakkollégiumi mozgalom 2012/13

A tavalyi év szakkollégiumi mozgalomban vállalt aktív szerepvállalását a SZIK idén 
is, immáron szervezett formában, az Interkoll-team keretében folytatta. A diákok 
autonómiájának érvényesülése és szakkollégisták innovativitás iránti igénye így 
már a SZIK-es kereteket kifeszítve, egy nagyobb szakkollégiumi mozgalomban bon-
takozhatott ki.

Az évben a SZIK számtalan pesti és vidéki szakkollégiumi eseményen képvisel-
tette magát: könyvbemutatókon, konferenciákon, vitaesteken, udvarbálokon, sport-
eseményeken. A SZIK kezdeményezésére megrendezésre került az első keresztény 
szakkollégiumi találkozó, a keresztény szakkollégiumok aktív képviseletének bizto-
sításának érdekében, a pécsi Interkollon pedig a Szakkollégiumok Egyeztető Fóru-
mának (SZEF) állandó bizottságában, a SZIK-es jelölt ismételt megválasztása által 
továbbra is biztosítva lett a stabil keresztény érdekképviselet.

Az év két rendkívüli eseménye, a két éve előkészített szakkollégiumi mozga-
lom működésének kormányrendeletben való szabályozása, valamint a kormány 
által kiírt pályázatban, a SZIK főszervezésében megrendezésre kerülő „Szakkol-
légiumi minősítés tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei” minősítési fórum meg-
szervezése.

A szakkollégiumi intézmények között létrejövő formális és informális kapcso-
latok olyan lehetőségek tárházát teremtik meg a szakkollégisták számára, amelyek 
közül az egyéni preferenciáknak és motivációknak megfelelően mindenki megtalál-
hatja érdeklődésének megfelelő programokat, szervezés esetén kiteljesítheti egyéni 
kvalitásait, kapcsolatokat és tapasztalatokat halmozhat fel, egyéni, illetve akár szak-
mai szempontból is.

O. A. M. D. G.

 Szász Emese
 szakkollégista
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Teaházaink
Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban - alternatív utakról

December 5-én tartotta meg intézményünk az őszi szemeszter utolsó teaházát Keresz-
tény társadalmi elvek a gazdaságban - alternatív utak címmel. Szervező szakkollégistánk 
Melhardt Ágnes két meghívott vendége Baritz Sarolta Laura nővér és Rakonczai 
Éva volt.

Az esemény elején Baritz Sarolta mesélte el nekünk kalandos életútját. A nő-
vér közgazdász végzettséget szerzett, majd a szakmában is helyezkedett el. Hosszú 
ideig dolgozott a Pepsi menedzsereként sikeresen, amikor életében váratlan fordu-
lat következett be: meghallotta Isten hívó szavát és a Domonkos-rendhez csatlako-
zott. Hátat fordított korábbi hivatásának (az újat is hasonlóan értékesnek érezte), 
de nemrég úgy döntött, elvégzi a közgazdaságtan doktori képzését. Élete, munkás-
sága kitűnő példa arra, hogy lehet a két, látszólag egymástól messze álló terüle-
tet (a közgazdaságtant és a teológiát) egy életműben összeegyeztetni. Ezt követő-
en Rakonczai Éva beszélt a kb. 30 fős publikumnak a KETEG-ről, bemutatta annak 
működését, jelentőségét. A KETEG a Sapientia Főiskola és a Budapesti Corvinus 
Egyetem „Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban” posztgraduális képzése, 
amely 2010 szeptemberében indult. A program harmadik részében az érdeklődők 
kérdéseit válaszolták meg a vendégek. A kérdések főként arra irányultak, mennyi-
ben lehet alkalmazni a keresztény hit elveit a gazdasági viszonyokban, illetve egy 
végzett közgazdász hogyan tudja kamatoztatni vallásának tanításait a mindennapi 
munka során.

A teaházon résztvevők értékes ismeretanyaggal gyarapodhattak, két példaérté-
kű életpályába nyerhettek betekintést. Köszönjük a szervezőmunkát Melhardt Ág-
nesnek.

 Kurucz Ádám 
 szakkollégista

Őszinte párbeszéd a fenntarthatóságról

Miért beszél róla mindenki? Miért hallgat róla mindenki – Őszinte párbeszéd a fenntartható-
ságról címmel szervezett teaestet Pólya Viktor és Uzsák Zsuzsanna szakkollégistánk 
egy valóban kényes, mégiscsak aktuális problémáról, a fenntarthatóságról. Az ese-
ményre november 13-án este, mintegy 70 érdeklődő érkezett a Párbeszéd Termébe.

Két meghívott vendégünk a témában igencsak jártas szakember, ifj. Zlinszky 
János ökológus, környezetvédelmi stratéga, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ok-
tatója, valamint Szilágyi László országgyűlési képviselő, a Fenntarthatósági Kabinet 
vezetője volt. A beszélgetést Pólya Viktor moderálta. Miután a két meghívott rövi-
den megosztotta velünk, mikor s miért került kapcsolatba a környezetvédelemmel, 
bővebben körülírták, mit is jelent a már-már elcsépelt, mégis nehezen megfogható 
fogalom: a fenntartható fejlődés. Szilágyi úr szerint nem is erről, inkább fenntartható 
társadalomról érdemes beszélnünk, Zlinszky János pedig a fenntarthatóságot első-
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sorban a nem anyagi értékeink kapcsán tartja lehetségesnek. Részletesen kifejtet-
ték, hogy viszonyul a politika a kérdéshez (véleményük szerint nem a legideálisabb 
módon), majd arról adtak nekünk képet, hogy áll a fenntarthatóság szabályozása 
nemzetközi, illetve hazai szinten. Mindketten rávilágítottak, hogy rövid időn belül 
világméretű katasztrófához vezethet, ha nem tanulunk meg gazdaságosabban bánni 
ásványkincseinkkel, s egyáltalán értékeinkkel. A teaház második felében az érdek-
lődők faggathatták a vendégeket, akik készséggel válaszoltak a különbnél különb, s 
mégis témába vágó kérdésekre.

Az elmúlt évek legtöbb embert megmozgató teaestje volt a tegnapi, mindez bi-
zonyítja a témaválasztás kiválóságát, de talán még jobban a probléma aktualitását. 
Az este 8 órakor kezdődő eseményről a legkitartóbbak éjfél körül távoztak.

 Kurucz Ádám
 szakkollégista

Kínai Teaház – a kínai Országos Népi Gyűlésről, 
Kína gazdasági erejéről és külpolitikájáról

Szakkollégiumunk április 4-én tartotta a tavaszi félév első teaházát. Vendégünk volt 
P. Szabó József újságíró, Kína-szakértő, akitől a hetekben lezajlott kínai Országos 
Népi Gyűlésről hallhattunk.

Rövid bevezető után megtudhattuk, miről született döntés Kína parlamenti 
funkciót betöltő intézményében: új pártelnököt és miniszterelnököt választottak, 
valamint a minisztériumokat is átalakították.

A továbbiakban Szabó József két tanulmányt említett meg. Az elsőben spanyol 
újságírók arra hívják fel a figyelmet, hogy amellett, hogy Kína a világ első számú

Teaházaink
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exportőrévé vált, s rendkívül megnőtt a kínaiak száma a világ különböző pontjain. 
Emellett az új kínai miniszterelnökre is kitérnek, akinek már az apja is vezető be-
osztással rendelkezett - ezen típusú öröklési rendszer egyébként jellemző az egész 
pártra. Ugyanakkor egy komoly probléma a korrupció, ami a kínaiak által lakott 
területeken is megjelenik (mint a perui bányavárosok). 

Egy másik tanulmányban a washingtoni egyetem egy professzora Kína gazda-
sági erejének kettősségéről ír: például, míg ő a világ legnagyobb olaj- és gázfelhasz-
nálója, addig a bányaberuházások az egész földet tekintve mindössze 6%-ot tesznek 
ki. Emellett hatalmas gondot jelent a belső területek elmaradottsága: a társadalom-
ban hatalmas szakadék tátong mind a felső- és középrétegek, mind utóbbiak és a 
legszegényebbek között.

Szóba került még az új miniszterelnök külpolitikája is. Nem meglepő, hogy első 
útja Moszkvába vezetett: az okok között lehet a tervezett orosz-kínai gázvezeték 
vagy az Egyesült Államok növekvő ázsiai befolyása is. Ugyanakkor ez a viszony se 
teljesen baráti: orosz fegyvereket kapnak Kína szomszédjai is. Észak-Korea kapcsán 
Szabó József úgy véli, hogy nem kell tartani valódi összecsapásról: Kína kezében 
rendkívül jó ütőkártya a kommunista ország, hiszen egyetlen szövetségeseként csak 
ő tudja megfékezni az esetleges konfliktust.

Végül Szabó József elmondta, hogy bár Kína szuperhatalom, még mindig jelen-
tős akadályokkal kell szembenéznie, s azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az ország-
ban még mindig diktatúra van, az átnevelő táborok továbbra is működnek.

Aki ott volt, nem bánta meg: egy rendkívül érdekes előadást hallottunk, ami-
nek köszönhetően jobban sikerült megértenünk a távol-keleti politikai és társadalmi 
helyzetet. Köszönet Polyák Eszternek a szervezésért.

 Takács Bálint
  szakkollégista

Teaházaink
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Lelkészi köszöntő
Mindenekelőtt lelkésztársammal közös hálánkat fejezhetem ki amiatt, hogy a zse-
niális Spiri-csapat körül formálódó imádságos kezdeményezésekben és hagyo-
mányápolásban működhettünk közre. Vigasztaló belátni, milyen támogatottságot 
élvezett ez az együttműködő vonás. Persze elfoglaltságok torlódása miatt ezt nem 
tudtuk szándékaink szerint kifejezésre juttatni, de ez ne tévesszen meg senkit. Nem 
sikeres „lelki programszervező” vállalkozást bonyolítottunk le, hanem fürkésztük, 
hogyan találkozunk éppen búvópatakként az élet Forrásából feltartóztathatatlanul 
áramló kegyelemmel.

Ahogy a kedves olvasó láthatja majd a beszámolókban, a magunk módján igye-
keztünk bekapcsolódni a Hit Évének ívébe. Miután a „Hiszek Uram, segíts hitetlen-
ségemen!” (Mk 9, 24) kiáltást választottuk őszi lelkigyakorlatunk mottójául, egymás 
tekintetében többször láthattuk, és beszélgetésekből is kiszűrhettük, hogy a kiáltás 
igencsak ránk szabott. Elég ígéretesnek tűnik, ahogy ennek árnyékában képesek vol-
tunk istenképzeteink világába merészkedni, vagy éppen az Ádám almái filmet pél-
dabeszédként látni. Az önmegváltás teljesítéséről igyekeztünk áttenni a hangsúlyt a 
minket személyesen Megszólító fantáziájára, aki abban az állapotban keres minket, 
amiben éppen vagyunk.

Talán kézenfekvőbb lenne szolgáltatásként felfogni ezt a lelkiségi szálat élet-
vezetési igények kielégítésére. Istenkapcsolatunk eszközzé tétele helyett inkább 
nyilvánvalóvá vált, hogy Kollégiumunk nem a hitéleti „burok-zárvány” funkcióját 
kivitelezi. Itt-ott tépázott lelki életünk hevesen tükrözi azt a sokrétű krízist, aminek 
megkérdezésünk nélkül is részesei vagyunk. Kapituláció helyett furcsamód éppen 
ennek fölvállalása válhat a sokat hangsúlyozott „párbeszéd és növekedés” közössé-
gi motorjává. A feltartóztathatatlan búvópatak erejében tehát korántsem vált men-
tessé ez az év a hit-remény-szeretet és az ünnep közvetlen kifejeződéseitől: cinkos 
öröm rajta kapni kollégáinkat azon, ahogy diszkréten kifordulnak a kápolnából, 
közös ritmusba rázódnak a Nyolcasra, esetleg csapzottan ballagnak haza a szere-
tetszolgálatból. Egészen megerősítő volt, amikor mezei jezsuitaként alig ocsúdtam a 
pápaválasztás meglepetéséből, a Kollégiumba átlépve pedig magával ragadó elemi 
öröm fogadott: „Akkor most ugye hívhatjuk az ilyen lelkületű jezsuita pápánkat 
akár teaházra is?”

Mindenféle támogatásért köszönettel kérünk áldást kegyelem-csíráink „krí-
zises” növekedéséhez, hogy a valódi kiválóságot a búvópatak tudja bennünk táp-
lálni.

Varga László SJ
kollégiumi lelkész
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Lelkiségi beszámoló
Sokfélék vagyunk a kollégiumban.

Van, aki a mély lelki beszélgetésekért 
rajong. Mások alig várják a közös imákat. 
Vannak, akik hitüket másokkal együtt szere-
tik megélni, mások csöndben, egyedül imád-
koznak. Egyesek gitár mellett szeretnek éne-
kelni, mások orgona mellett vagy anélkül, 
sokan sehogy sem. Valaki naponta többször 
szakít időt imára, más a cselekedeteivel pró-
bál imádkozni. Van, aki rózsafűzért vesz elő, 
más a saját szavait használja, megint másnak 
szólnia sem kell. Van, akiből házastárs lesz, 
van, akiből pap vagy szerzetes és van, akiből 
egyik sem.

Van, aki alig várja a kedd esti kollégiu-
mi imát, másnak kényelmetlen lenne mások 
előtt imádkozni. Vannak, akik kollégiumi 
lelkigyakorlatot szerveznek, vannak, akik 
eljárnak rájuk és vannak, akik nem. Vannak, 
akik éjszakai szentségimádáson vesznek 
részt és vannak, akik ezalatt kipihenik ma-

gukat. Sokan az esti nyolcas misét látogatják, mások valamelyik délelőttit, délit vagy 
délutánit, vagy éppen egyiket sem. Van, aki az első sorba ül, és van, aki az utolsóba. 
Van, aki könyörög, és van, aki áment mond rá. Van, aki adventi koszorút készít, 
van, aki gyertyát gyújt rajta és van, aki imádkozik mellette. Van, aki rendszeresen 
látogatja a kápolnánkat, más azt sem tudja pontosan, hol áll a kulcsa. Van, aki az 
épületet bejáró keresztutat szervez, van, aki részt vesz rajta és van, aki véletlenül 
csatlakozik hozzá a liftből kiszállva. Van, aki a havi kollégiumi miséken segédkezik, 
más csak aktívan látogatja őket, és van, aki éppen elfelejt elmenni rá. Van, aki zenél 
a misén, van, aki énekel, és van, aki hallgatja, ahogy mások énekelnek.

A kollégiumban megjelenő ignáci lelkiség a közös út, amelyben a sokféleségünk 
összetalálkozik. Ahol helye van a különbözőségeknek, tere a párbeszédnek és lehe-
tősége a (közös) fejlődésünknek.

Sokfélék vagyunk a kollégiumban.

Bárdos Dávid 
Spiri-team tag
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Szeretetszolgálat
Az Ignácban szakmai világlátásunkat tágítjuk, hogy társadalmunkban felelős ke-
resztény értelmiségiekké, vezetőkké váljunk és a leendő elit köreiben otthonosan 
mozogjunk. De mindeközben létezik, felbukkan egy lehetőség: az elesettekhez, a 
szegényekhez, a számunkra egyébként láthatatlan embertársainkhoz való közeledés 
lehetősége.

A szeretetszolgálat idén hivatalosan „kollégiumra szánt időnek” számít, heti 
másfél óra ráfordítást, „terepmunkát,” valamint félévenként két reflexiós alkalmat
foglal magában, és két intézménnyel – az Alföldi Utcai Átmeneti Gyermekotthon-
nal és a Kesztyűgyár Közösségi Házzal – való együttműködés során valósul meg. 
A valóság azonban jóval túlmutat e kötelességszerű, hivatalos kereteken. Különfé-
le, mélyről jövő motivációink, személyes élményeink, tapasztalataink tükrözik azt, 
amit a szeretetszolgálat ténylegesen jelent nekünk.

Valami mást a tanuláson túl! Valami többet! Ezeken a közös hajtóerőkön kívül 
ki pszichológiai, ki pedagógiai hivatása által ösztönözve, ki a szegény sorsúak meg-
segítésére törekedve, ki egyszerűen az emberekkel való foglalkozás vágyától hajtva 
vágott bele a feladatba. A szolgálat részben azt hozza, amire számítottunk, gyakran 
azonban váratlan meglepetéseket, ajándékokat is kapunk. Ezen kívül sokszor isme-
retlen szituációkba kerülünk: mit gondoljunk, ha egy gyógyszer-túladagolásban 
szenvedő fiatal meséli a panaszát, vagy ha egy pedofil apának a lányát hallgatjuk?
Mit mondjunk, ha az iskolában bukdácsoló tanítványaink nem készítik el a minimá-
lis mennyiségű házi feladatot? Mit tegyünk, ha kivételes tehetségeket fedezünk fel 
a káros közegben, vagy ha éppen különösen fegyelmezetlen, neveletlen gyermekek 
figyelmét kell lekötnünk?

A kihívásokra természetesen nem mindig adunk tökéletes választ, de talán nem 
is az a cél, hogy tökéletesen megfeleljünk. Ha csak néhány percig odaadóan figye-
lünk a kamaszra, ha szeretettel foglalkozunk egy-egy óvodással vagy kisiskolással, 
vagy ha segítünk egy érettségire készülő, hátrányos helyzetű tanulásában, akkor 
már fontos, jó dolgokat teszünk. Egy más értékrendet, egy más hozzáállást akarunk 
közvetíteni. Örömmel tapasztaljuk, hogy a kezdeti zárkózottság és távolságtartás 
után a gyerekek és fiatalok egyre nyitottabbak, közvetlenebbek lesznek, miközben
nem válnak tiszteletlenné, sőt, jelenlétünkben próbálnak azonosulni az általunk 
közvetített értékekkel, és figyelnek arra, hogy hogyan viselkedjenek és beszéljenek.
De gondolataik, problémáik feltárása nem csak számukra hoz megkönnyebbülést, 
az együtt tanulás nem csak nekik jelent segítséget – világukhoz így közelebb kerülve 
saját életünk, nehézségeink is egész más megvilágításba kerülnek…

Mohay Borbála
 szakkollégista
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Lelkigyakorlatok

Őszi lelkigyakorlat
 
 „Hiszek Uram, segíts hitetlenségemben!”

Elkezdődött az egyetem, lassan a szemeszter feléhez értünk, tornyosulnak a teendők, 
jegyzőkönyvírások, demók, zh-k. Egy csapat kollégista október második hétvégéjén 
mégis kiszakadt a tennivalók közül, s a Pilis csendjébe vonult, hogy a lelkigyakorlat 
után egy kicsit megújulva térjen vissza a hétköznapokba.

A Szentatya a lelkigyakorlatot megelőző napon hirdette meg a hit évét, ép-
pen ezért a hitet választottuk a hétvége témájául. Koronkai Zoli atya és Varga Laci 
atya minden téren megmozgató programot épített fel nekünk. Pénteken a kapott, 
szombaton a személyes és megélt, vasárnap a megünnepelt hit állt a középpont-
ban. Az előadások, csendes elmélkedések, szentségimádás mellett kirándultunk, 
bibliodrámáztunk. Voltak kiscsoportos megosztások, filmnézés, s filmélmény közös
megbeszélése.

A vasárnapi szentmise végén a megosztó körben ki-ki elmondhatta, mit jelen-
tett számára ez a három nap. Nekem, mint ott is mondtam, várakozásomon felü-
li élményt adott. Ehhez a témaválasztás és ennek a (jezsuitáktól már megszokott) 
kreatív feldolgozás mellett kellet az a lelkület és figyelmes jelenlét, amit mindenki
beleadott a lelkigyakorlaton, s amivel megajándékozta a közösséget. Ezt már csak 
fokozta az a ragyogó időjárás, ami végig kitartott a hétvégén.

Pünkösty Marcsi
 szervező

Tavaszi lelkigyakorlat

Amilyen nehéz volt a vizsgaidőszakunk, annyira gyorsan, és könyörtelenül csapott 
le ránk a tavaszi félév (jelentsen ez bármit is). Sokaknak jó, ha volt egy rövid hétvé-
géjük a felfrissülésre. Éppen ezért a lelkigyakorlaton amellett, hogy megpróbáltunk 
lelki értelemben vett minőségi alkalmakat teremteni, sok idő volt az elcsendesedés-
re, pihenésre annak, aki ezt igényelte. Ennek csak az időjárás, és a hőmérséklet pró-
bált gátat szabni (de persze nem tudott).

Már Piliscsabára kijutni is majdnem olyan nehéznek bizonyult a zord időben, 
mint megsütni egy almás pitét... De busásan kárpótolva lettünk minden viszontag-
ságért. Varga Laci atya bevezetőjével vette kezdetét a három nap. Volt közös filmné-
zés, és annak megbeszélése, taizéi imaóra, illetve egyéb imaalkalmak, közös szent-
mise, és ami a legfontosabb, betegen is nekünk szentelte szombati napját Jelenits 
atya. Beszélt nekünk a felnőtté válásról, felnőtt identitásról, párkapcsolatról, végül 
pedig megfogalmazott kérdéseinkre is válaszolt. Jelenits atyával való együttlétünket 
közös misével zártuk.

Szervezőként elmondhatom, hogy egy kicsit elfáradtam, és néha nem tudtam 
maximálisan jelen lenni lelkileg, de a szombati nap az atyával nagyon jó volt. Pozitív 
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tapasztalatként éltem meg azt is, ahogy önszerveződő módon mindig akadt, aki se-
gített mosogatni, teríteni, kikísérni a megállóba Jelenits atyát, és egyáltalán a csapat 
hozzáállása (remélem most beloptam magam minden résztvevő szívébe). Az ilyen 
megmozdulásokat más kollégiumi programokon is örömmel látom.

Összességében, ez a mondat már csak felületes lenne, úgyhogy nem fejezem 
be. Egy lelkigyakorlat hangulatát nem lehet szóban, hát még írásban átadni. Inkább 
mindenkit bátorítok, aki volt, de még inkább, aki nem, hogy gyertek legközelebb is, 
én már nem tudok leszokni róla. 

Szegedi Domonkos
 szervező

Lelkigyakorlatok
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Jezsuitának menni, jezsuitának lenni
Azon túl, hogy a jezsuita szerzetesi rend pártfogó szárnyai alatt fejlődünk nap, mint 
nap, továbbá, hogy kollégiumi lelkészeink is soraik közül kerülnek ki, más módo-
kon is kapcsolódunk hozzájuk. A következőkben Nevelős Gáborral, vagy ahogyan a 
kollégiumban ismerik, Gabesszal olvasható egy interjú, aki kollégiumunk öregdiák-
ja, és ahogy később ki is derül, jezsuita novícius.

Mivel foglalkozol mostanában? Hogy néz ki egy napod?

2011 szeptemberében léptem be a jezsuita noviciátusba. Ez azt jelenti, hogy próba-
idős szerzetesként ismerkedem Jézus Társaságával, meg persze a Társaság velem. 
Két év alatt kell tisztáznunk, hogy passzolunk-e egymáshoz. A noviciátusi napi-
rend jól körülhatárolt közösségi élet, ami egyrészt kötöttség, de nekem pl. sokat 
segített egy stabilabb és harmonikusabb ritmus kialakításában. Ezen felül vannak 
kifejezetten csendes időszakok, és olyan is, amikor az emberek közötti szolgálat 
teszi ki a napunk nagy részét. A 30 napos lelkigyakorlat során a lelki kísérő az 
egyetlen ember, akivel a beszélgetni lehet. Az iskolai gyakorlaton viszont számos 
diákkal és tanárral voltam napi kapcsolatban és végeztem a rám bízott felada-
tot. Ez a két gyakorlat csak ízelítő az ún. probációkból, amelyeken egy újoncnak 
át kell esnie, ha jezsuita szeretne lenni. Változatos helyzetekben próbálhatom ki, 
hogy „milyen ez a bicikli”, amire fel akarok szállni. Rendszeresen visszatekintek 
az eseményekre, keresem a bennük rejlő üzenetet és értékelem a saját jelenléte-
met. Mostanában, ha általánosan fogalmazok, akkor a fogadalomtételre készü-
lök. Arra, hogy belső szabadsággal kötelezzem el magam egy út mellett, amire 
vágyom.  Amivel most konkrétabban foglalkozok, az már szorosan össze-
függ a jövővel. Noviciátus után a filozófiai tanulmányok következnek azoknak,
akiknek ehhez korábban még nem volt szerencséjük. Habár a Szent Ignácban egy 
kiváló kurzust hallgattam filozófiatörténetről, rám is vár a tanulás. A magyar pro-
vincia tagjai jellemzően külföldi jezsuita központokban tanulnak, én a tervek sze-
rint Münchenben kezdem a filozófiát. Jelenleg is itt készülök, egy nyelvkurzuson
igyekszem német tudásomat feléleszteni. Egész délelőtt nyelvórák vannak, dél-
után a közösséggel és a házi feladatokkal töltöm az időm nagy részét. Újra és újra 
megbizonyosodom róla, milyen fontos az elegendő alvás, valamint a mindennapi 
mozgás és imádság. 

Egyetemi éveidet a kollégiumunkban töltötted. Mondanál néhány meghatározó em-
léket, ami ehhez az intézményhez köt?

Ami igazán meghatározó volt számomra, az a légkör, ami a kolit körüllebegte. 
Az otthonos hangulat, az emberi kapcsolatok, a közösség szervezett és spontán 
megmozdulásai, a tanulmányok és a lelkiség életem nagy részét lefedték. A „kul-
túra”, amit és ahogyan tettünk. Az éjszakába nyúló közös tanulások a könyv-
tárban, amit olykor egy-egy poén vagy beszélgetés oldott fel. A reggeli sporto-
lás utáni közreggeli, és a „Szép napot!”, amivel egymást útnak bocsátottuk. A 
kolihétvégék és az ünnepek, amiket kiadós bulikkal zártunk le. A könnyed és 
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komolyabb játékok, fórumok, DB-k, felvételik révén a „köz” működésének titka-
iba pillanthattam bele. A kurzusok közül a bor- és a színjátszó kurzus volt, amit 
két féléven keresztül látogattam, és rendesen be is vésődtek. Előbbi valószínűleg 
a két darab miatt, amit elő is adtunk, utóbbi pedig talán a jól sikerült tanulmányi 
kirándulások miatt.

Tisztán emlékszem az estére, amikor elsős koromban LaciZoli, egyik kollégis-
tatársam mesélt a határon túli gyerekek nyaraltatásáról. Lelkesen csatlakoztam is a 
„Gyökerek Tábor” mozgalomhoz, ami szentignácos éveim alatt és után szervesen 
kötődtem. Nagyon klassz volt megtapasztalni, hogy huszonévesen is össze lehet 
hozni közösen valamit, ami tényleg sokat ad másoknak is. A szegény gyerekek 
öröme és szeretete megsokszorozta erőinket és jó kis csapatot formált belőlünk. 
Azt hiszem, ez az élmény is szerepet játszott abban, hogy valami még többet ke-
ressek.

Egyetemi éveidet végig a kollégiumba töltötted. Sokaktól hallottam már, főleg 
akik a BME-n tanulnak, hogy nehézséget jelent, hogy nem a szaktársaikkal laknak 
együtt. Így, nem tudnak annyi segítséget kérni, megbeszélni a feladatokat.   Volt 
olyan, hogy gondolkodtál a kiköltözésen? Mi volt az, ami végig a kollégium mellett 
szólt?

Bizonyos szempontból valóban könnyebb lett volna, ha szaktársaimmal lakom egy 
fedél alatt. Viszont egy idő után kialakult egy egyetemi baráti-tanuló kör, akikkel 
meg tudtam beszélni az anyagot. Aztán a mai kommunikációs eszközök mellett elég 
jól áthidalhatók a távolságok. Továbbá voltak mérnökök a szakkoliban rajtam kívül 
is, akikkel tartottuk a lelket egymásban, ha sok volt a beadandó. Volt azért két, ta-
nulmányi szempontból is nehéz időszakom, amikor megfordult a fejemben a kiköl-
tözés gondolata. Sokak mellett Klárinak és Ulrich atyának szeretném megköszönni 
a támogatást és a biztatást, hogy mégis itt van a helyem. Egyébként egyértelmű volt 
számomra, hogy az a lelki, közösségi és tanulmányi plusz, amit itt kaphatok, párat-
lan. Nem mellesleg, a barátaimmal lehettem itt együtt, és szuper dolgokat csinálhat-
tunk közösen. Talán ennyi is elég lett volna.

Miben járult hozzá a kollégium ahhoz, hogy végül a jezsuita hivatást választot-
tad?

Még egy dolog, ami benntartott a kollégiumban: a kápolna. Itt szoktam rá, hogy 
minden nap, ha csak pár percre is, de betérjek az Úrhoz. Olyan erőforrás lett ez, 
ami megtartott, de felszította bennem a vágyat a folytatásra is. A közös imák pedig 
külső megerősítést is adtak: nem keresek egyedül, és jó együtt lenni az Ő nevében. 
A kollégium révén számos jezsuitával ismerkedtem meg, és ezek a színes egyé-
niségek engem is inspiráltak. Nem itt találkoztam velük először, de gazdagodott 
a róluk alkotott képem. Az, hogy vannak Isten mellett elkötelezett, és ráadásul 
épkézláb emberek is, először a kérdést érlelte meg bennem: „Nem kellene nekem 
is…?” Persze senkinek nem kell, de egyeseknek lehet ez az útja. A lelkigyakorlat-
okon megismert ignáci lelkiség pedig eszközt adott a kezembe, hogy válaszolni 
tudjak a kérdésre.

Jezsuitának menni, jezsuitának lenni
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Eszedbe jutott már az, hogy esetleg később, mondjuk, kollégiumi lelkészként visz-
szatérj a kollégiumba? Szeretnél a jövőben jezsuitaként részt venni a kollégium 
életében? 

Nagyon hálás vagyok mindazért, amit a szakkoliban kaptam. A barátokért, a közös-
ségért, az emberi, lelki és tanulmányi segítségért. Többek között azért is szeretnék 
jezsuita lenni, hogy ilyen kincsek elfogadásában és továbbadásában részt vehessek. 
Boldogan vállalnék ilyen feladatot akár a Kollégiumban, vagy máshol, ahová külde-
nek. Addig viszont még jó pár évig tanulnom kell.

 Lukács Zsófia

Jezsuitának menni, jezsuitának lenni
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Belsősök

Alakszai László – ELTE, jog
Angeli Orsolya – SE, általános orvos
Bárdos Dávid – SE, általános orvos
Barta András – SE, általános orvos
Bárkovics Gergő – BME, gépészmérnök
Belénessy Blanka – SzIE, állatorvos
Berényi Vince – BCE, nemzetközi gazdálkodás
Bokros Ferenc – ELTE, programtervező informatikus
Borsányi Gyöngyi – SE, fogorvos
Borsos Tünde Petra – BCE, nemzetközi gazdálkodás
Csepely Eszter – BCE, nemzetközi gazdálkodás
Csicsák Pál – ELTE, földtudomány alapszak, geológia szakirány
Csonka Bálint – BME, villamosmérnök
Eördögh Ádám Miklós – ELTE, kémia
Ficzere Balázs Zsolt – BGF, gazdasági és menedzsment
Glóner Márk – PPKE, molekuláris bionika
Herbath Liliána – BGF, pénzügy és számvitel
Herner Anna – ELTE, germanisztika
Huszthy Zita – ELTE, szabadbölcsészet, művészettörténet szakirány
Kampits Bence – ELTE, jog
Kiss Eszter – BCE, településmérnök
Kocsis Johanna – BME, építész
Kocsis Tamara – PPKE, társadalmi tanulmányok
Kolodzey Zoltán – ELTE, jog
Kurucz Ádám Konrád – PPKE, jog
Melhardt Ágnes – BCE, pénzügy és számvitel
Mohay Borbála – ELTE, történelem
Pálvölgyi Zsigmond – BCE, pénzügy és számvitel
Pogrányi Anna – BCE, gazdálkodási és menedzsment
Pólya Viktor Márton – ELTE, biológia-földrajz tanár
Polyák Eszter – ELTE, keleti nyelvek és kultúrák – kínai szakirány
Pulinka Mihály – ELTE, jog
Pünkösty Mária Emese – KRE, pszichológia
Ratkóczy Péter – BME, villamosmérnök
Rieder Bernadett Eszter – ELTE, jog
Rőmer Glória – KRE, pszichológia
Sándor Csilla – SE, testnevelő-edző
Sipka Bence – ELTE, pszichológia
Solymosi Kinga – BCE, nemzetközi tanulmányok
Suba Dorottya – LFZE, tanár-zenetanár
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Suba Réka Petra – PPKE, jog
Sütő Lili – BME, gazdálkodási és menedzsment
Szabó Mátyás – NKE, igazgatásszervezés
Szász Emese – KRE, pszichológia
Szebellédi Áron – BME, alkalmazott közgazdaságtan
Szegedi Domonkos – ELTE, fizika
Székely Marcell – SE, általános orvos
Szilágyi Sándor – BME, építőmérnök
Szücs Lajos – ELTE, jog
Tamás Luca – BME, vegyészmérnök
Tóth Eszter – ELTE, angol, játék- és szabadidő-szervező tanár
Tóth Tamás – ELTE, jog
Utasi Mátyás – ELTE, földtudomány alapszak, geofizika szakirány
Ürmös Dániel – BME, mechatronika
Varga Adrienn – BME, építőmérnök
Varga Benedek – ELTE, történelem
Varga Lili Beatrix – SE, általános orvos
Vesztergombi Tamás – ELTE, jog
Vékony László – BME, közlekedésmérnök
Viola Beáta – ELTE, magyar-latin
Zoboki Eszter – SE, gyógyszerész

Külsősök

Goda Márton Áron – PPKE, molekuláris bionika
Lukács Zsófia – BCE, turizmus-vendéglátás; ELTE, pszichológia
Nagy Krisztián – BME, járműmérnök
Takács Bálint – BME, matematika
Uzsák Zsuzsanna – ELTE, pszichológia
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Misztérium
Misztérium a káoszba lehelt csend,

amely tetten ér a múltból.
Misztérium a háborgó rend,

mely felhatalmaz a jóra.
Hívásában kétrét hajtja karjaimat,

magához emel, csukva tartja szemem,
és saját nyűgöm szálaiból szőtt zsákjába
elhelyezi a terhem, a tervem, a lelkem.

Teher, terv és lélek eggyé válik,
egyik nélkül sem létezik a másik.

Kérdéseimen áthaladva, azoktól megilletődve,
hadd maradjak Uram, hűségednek őre.

Maradásom olvadjon eggyé az ölelésben
mindazokkal, akiket elém hozol.

Nem akarok más lenni,
nem akarok szent, sem hibás lenni.
Arra vágyom csak amire meghívsz;

zokogva hajtasz és mosollyal altatsz.
Eléd helyezek mindent, amit zsákomba tettél, s

fejtsd meg Te az embert, akivé szerettél!

 
 Pólya Viktor
 Budapest, 2012. december 31.




