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Előszó 

A Studia nem a SZIK-ről szól – a SZIK szól a Studia által. 

 

Közösségünk a kezdetektől a hagyománykövetés és a szabad újítás egyensúlyát keresi. E kutatás 

egyik kiemelkedő, tudományos formája a Studia Ignatiana kötetsorozat. A XI. lapszám tartalma 

is ezt bizonyítja. 

 

Korábban is jellemző volt, hogy a természettudományos elemzések kisebb teret kaptak a 

Studiában, és a társadalomtudományok, de legfőképpen a bölcsészettudományok adták a legtöbb 

kutatási témát. 

 

Az idei kötet szerkezete részben ezt követi. Mindössze egyetlen természettudományos írás kapott 

helyet benne. A laikusok számára is izgalmas olvasmány Gilányi Gibárt írása, aki egy Budai-

hegységben végzett üregkereső projekt kapcsán ismertet egy valós müontomográf kutatást.  

 

A Studiák hagyományos felépítéséhez képest viszont újszerű, hogy a bölcsészettudományoktól a 

súlypont eltolódott a társadalomtudományok felé.  

 

Janka Ferenc írása arra hívja föl a figyelmet, hogy a mohácsi vész és a reformáció térnyerése 

ugyanabban az időben jelentett két teljesen különböző fragmentációs vonalat a magyar 

történelemben. Német nyelven írt tanulmányában Janka György a Stuart Maria (Schiller) 

szereplőit mutatja be újszerű módon, ütköztetve a történelmi valóságot a fikcióval. Az elő 

nyelvhasználat állandó tapasztalatára hívja föl a figyelmet Haraszti Rajmund. Dolgozatában arra 

keresi a választ, hogy a norvégok miért a saját dialektusuk szerint beszélnek akkor is, amikor 

külföldivel kommunikálnak.  

 

A társadalmi fókuszú elemzések két nagy csoportra bonthatóak. Az egyikben a pszichológiai 

megközelítés, a másikban a homo oeconomicus, a gazdasági aspektus dominál. 

 

Statisztikai adatokban és ábrákban gazdag tanulmányában Kovács Bence az Európai Unió régióit 

elemezte az ágazati szerkezet és a gazdasági teljesítmény kapcsolatán keresztül. Több érdekes 

következtetése mellett meglepő adatot olvashatunk például Olaszországról is. A CSR projektek 

evolúciójának bemutatása után Maier Dávid az állami szabályozás lehetséges formáira és a 

Magyar Telekom gyakorlatára is kitér. Szintén aktuális témát választott Mércz Patrik, aki a 

magyar médiapiac gyors átalakulására reagálva azt a kérdést fogalmazta meg, „hogy képes lehet-

e egy korábban megszűnt/megszüntetett közéleti és gazdasági témával foglalkozó nyomtatott 

sajtóorgánum más formában tovább élni, vagy akár újból alakulni”. 

 

Megfogalmazhatunk-e nemi különbségeket a magyar fiatal felnőttek vallásos és spirituális 

élményei kapcsán? Milyen pozitív, illetve negatív hatásokat lehet megfogalmazni ezen a 

területen? Ezekre a kérdésekre ad választ Oláh Julianna kvalitatív, kérdőíves vizsgálata. Pálffy 

Patrik és külsős társszerzője, Kaprielian Alexa tanulmánya nem reprezentatív mintát használva 

jut arra a következtetésre, hogy a pornográf tartalmak és a szocioszexuális viselkedés között 

pozitív kapcsolat van. Ennél talán meglepőbb a másik állítások, mely szerint nincs lényegi 

okozati kapcsolat a pornográf tartalmak fogyasztása és az agresszió, valamint az általános 

elégedettség között. Érzékeny, az egyénre fókuszáló kutatásában Szabó Zsuzsanna, azt foglalta 

össze, hogy milyen hatása lehet a személyiségfejlődésre a kötődési zavaroknak. 

 

A társadalomtudományi elemzéseken belül három dolgozat kapott helyet, amelyek a pszichológia 

és a gazdaság területén is kívül állnak.  
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Széleskörű dokumentumelemzésre építve Mossóczy Katinka a dél-tiroli autonómia kialakulását, 

fő szereplőit mutatja be azzal a szándékkal, hogy olvasóját meggyőzze róla, hogy egy 

modellértékű, egyedi folyamatról van szó. A gyógypedagógia személyközpontú hivatás – ehhez 

illeszkedik Saufert Eszter témája, ami felhívja a figyelmet arra, hogy az „intézménytelenítésen” 

keresztül olyan kisebb, emberléptékű környezet hozható létre, ami hatékonyan segítheti az 

érintettek beilleszkedését. Régiónk nagyvárosai között helyezi el a magyar fővárost Pudleiner 

Kristóf elemzése, mely főként generációs és szocio-ökonómiai prizmán keresztül végez 

összehasonlítást, illetve az etnikai szegregációs folyamatok kapcsán azt a következtést vonja le, 

hogy Budapest szegregációja mindinkább a nyugati standardokhoz igazodik.  

 

Hűen a korábbi 10 kötethez a Studia Ignatiana XI. is egy rendkívül sokszínű kiadvány, ami 

tükrözi, hogy a szakkollégiumban a legkülönbözőbb tudományterületek együttélése és aktív 

párbeszéde zajlik. A korábbiaktól eltérően ezt a számot kizárólag elektronikus formában 

jelentetjük meg. Ezzel szeretnénk egyrészt óvni környezetünket, másrészt igazodni a XXI. 

századi olvasási szokásokhoz. Harmadrészt szeretnénk ezzel az újítással a figyelmet a 

hagyományaink felé terelni, s felhívni olvasóink figyelmét arra a fejlődési ívre, közösségteremtő 

erőre, ami a Studiák által kirajzolva képes összekötni lassan három étvized szakkollégistáit. 
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