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Sólyom László 2002-ben, a Studia Ignatiana sorozatunk má
sodik, Ius et lustitia című kötetének előszavában a követke
zhet írta: „Sorozatot indítani nagy lélegzetű vállalkozás és 
nagy felelősség. Szomorú jel, ha néhány kötet után szárnya- 
szegetten megszakad, ám ha megél, könyvről könyvre értéke-, 
sebbé válik, s összességében önálló értéket képvisel, és önálló 
üzenetet hordoz. “ Kiss Ulrich, Szakkollégiumunk korábbi rek
tora, egy másik sorozatunk első kötetének, Török Csaba Böl
csességkor esoL című könyvének beköszönőjében nagyon ha
sonló módon fogalmaz. Emellett azt is jelzi, hogy egy könyv
sorozat megalkotásához bizony szívósság és kitartó munka 
szükséges. Örömmel jelenthetjük be, hogy kilenc „szomorú” 
év után a sorozat, valóban szívós és kitartó munkával, újabb 
kötettel gazdagodott.

2011 őszén a Szakkollégium beköltözött a belvárosba. A tan
év megnyitásakor Forrai Tamás, a Magyar Jezsuita Rendtar
tomány provinciálisa kiemelte, hogy a Szakkollégiumnak a 
jezsuita Párbeszéd Házába való beköltözésével létrejött Bu
dapest belvárosának egyik meghatározó keresztény szellemi 
központja. Ebben a központban, szellemileg inspirálóbb kör
nyezetben kezdtük meg az idei tanév elején a képzési rend
szerünk újdonságaként jelentkező tutorális képzést is, amely
nek keretében ezek a tanulmányok is megszülettek. Ezzel a 
kötettel tehát szakmai és tudományos értelemben is beköl
töztünk, s mint ilyen, ez a munka egyben az újonnan felis
mert szellemi kötelességünk produktuma is.

Az újabb kötet jelentőségének legalább két irányát tudjuk 
megjelölni. Egyfelől makroszinten, a szélesebb értelemben 
vett tudományos mezőben, azaz egy — hogy a Szakkollégiumi 
Charta fogalmi készletével éljünk - külső fórumon is újabb 
életjelet adtunk magunkról, jelezve egyúttal azt is, hogy a 
„Szentignác” tudományos szempontból továbbra is jelentős po-
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tenciállal rendelkezik. Másfelől pedig mikroszinten, a Szak
kollégium belső szellemi produktumai között is sikerült egy 

« ®s kom?I?abb munkával jelentkezni. A kötet azonban a 
maga teljessegeben csak akkor nyeri el a megfelelő helyét a 

í°’rÍetVe nJlkrosz^n^h szellemi közegében, ha megfelelő 
szimbolikus auraval ruházzák, ruházzuk fel. Másként fogal
mazva: amennyiben presztízsértéke lesz annak ha valaki a kötetben publikálhat. Reméljük, hogy az objektS^tulomá 
nyossag kritériumai mellett ennek már idén is megfeleltünk 
s ez a jövőben is így marad. ’

MÖÍS h0gy ’ Maurice Halbwachs francia
filozófus-szociológust idezve - kollektív produktum, s mint 
ilyen szerzői ezzel a teljesítményükkel egyértelműen befo
lyásolják hovatovább meghatározzák a Szakkollégium szel- 
AeiéTlekeZtíkJ-Y^Becker’ kortárs holland szociológus 
egy erdekes cikkeben kifejti, hogy a 19. századi Hollandiában 

, J gondolatok es a progresszív szellemi impulzusok az or
szág belsejében leginkább a nagy folyók környékén terjedtek 
teriÍXttérLat foly°k ??e?tén valtak hajósok, akik ezeket 
íl íTAzt géljük, hogy a kötet szerzői is olyan hajó- 
sok akik nem csak ebben a kötetben, hanem később is új és 
folyók’’ mentéi terJeSZtenek maíd- S nem csak a „nagy

T-a ^““jegyzéket végigfutva is kitűnik, téma- 
?50s ,^lverzitast mutató tanulmányokkal van dol- 

hiipnT^ l yXn konJPülációval még nem próbálkoztunk, 
hiszen a sorozatban eddig csak tematikus kötetek jelentek 
meg, azonban reméljük, hogy a kísérletünk fogadtatása pozi
tív lesz. Egyben azt is reméljük, hogy olvasás közben felsejlik 
valami az eredeti célunkból is, és sikerül észrevenni azt amit 

s ezzel Persze nem kívánjuk korlátozni az Olvasó autó- 
omiajat láttatni szeretnénk: az értékeket és szépséget a 

önálló ért^?akeldöntését P®di8> hogy mennyiben kép- 
^köte? £ Jk 1’ S hOgy me!'n5'lben hordoz önálló üzenetet 
bízzuk*’ 1 ’ hogy nem okozunk csalódást, az Olvasóra

Végül pedig köszönet illeti azokat, akik a kötet megjele- 
neset valamilyen formában elősegítették. A kiadvány S- 

lenesében nyújtott hathatós segítségéért kiemelt köszönet il
leti Smuk Pétert, a Szakkollégium rektorát, aki ismét felka
rolta a Studia Ignatia-sorozatot, s a tutorális képzés bein
dításával megteremtette azokat a kereteket a Szakkollégium 
tanulmányi rendszerében, amik a kötet létrejöttét nagyban 
segítették. Emellett inspiráló ötleteivel és javaslataival nagy
ban hozzájárult a kötet minél színvonalasabb megjelenésé
hez. Továbbá köszönet Dömötör Erzsébet szakkollégiumi tit
kárnak, aki a tutorális képzésben részt vevők munkáját ko
ordinálta, s a tanulmányok rendezésében segédkezett.

Végül, de nem utolsó sorban komoly hiba lenne megfeled
kezni a kötet tudományos és szakmai kontrollját végző tu
torokról, akik az egyes tanulmányok szakmai lektorálásában 
közreműködtek, s akiknek ezúton is köszönteiét mondunk.

O.A.M.D.G.

Budapest, 2012 tavaszán
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