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A jövõ tudósai

BEVEZETÕ

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet tizenkettedik számában 
Godó Ferenc a Korányi Frigyes Szakkollé-
giumról, Drescher Attila a Márton Áron Szak-
kollégiumról, Vandlik Ariadné Abigél pedig 
a Szent Ignác Szakkollégiumról számol be.

Kérjük, ha a tehetséggondozással, a kutatói 
utánpótlással vagy az ifjú kutatókkal kap-
csolatos témában bármilyen közérdeklõdésre 
számot tartó mondandója lenne, keresse meg 
a melléklet szerkesztõjét, Csermely Pétert a 
csermely@puskin.sote.hu e-mail címen.

Csermely Péter
az MTA doktora

(Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani Intézet)
csermely@puskin.sote.hu

A jövõ tudósai

GONDOLATOK A KORÁNYI FRI-
GYES SZAKKOLLÉGIUMRÓL

Érdekes dolog beszélgetni régi szakkollégis-
tákkal. Ahogy a „lényeg” szóba kerül, na-
gyobb levegõt vesznek a mondat elején. 
Tudod, akkor azért más volt… Ma már 
történelem, hogy a szakkollégiumok mint 
a szabadság kis szigetei, egy rövid pillanat-
ra szerepet kaptak a hazai rendszerváltás 
elõkészítésében. A szabadság, ami mindig 
is igen lényeges volt számukra, természete-
sen relatív volt, de volt – kiterjedt a szakmai 
témák és elõadók, oktatók kiválasztására, a 
belsõ mûködés mechanizmusaira és légköré-
re, s a külsõ kapcsolatok egy jelentõs részére 
is. Messze vezetne annak részletes taglalása, 
miért is juttatta ez a relatív szabadság a szak-
kollégiumokat jelentõs szerephez. Az bizo-
nyos, hogy fontos volt a példa, ami követésre 
sarkallt, s ami egyidejûleg barométerszerûen 
jelezte, hogy „meddig lehet elmenni”. Ezt 
próbálgatni az idõ tájt komoly civil kurázsit 
igényelt. Fontos volt a közeg, amely fórumot 
jelentett máshol el nem mondható gondola-

toknak, és fontos volt az is, hogy a „hatalom” 
tartott az egyetemistáktól, így túlreagálta és 
növelte akcióik jelentõségét. Talán a legfon-
tosabb mégis az volt, hogy a szakkollégisták 
képesek voltak megalkotni magukban a meg-
teremteni kívánt jövõ képét. 

Gondolkodtunk, vitatkoztunk, pedig az 
akkoriban „nem volt szokás”. Mindenkinek 
ez volt az élete. Unikumnak lenni jó dolog. A 
tét feldobja az embert. Ha a környezet szinte 
minden eleme egy buta, alamuszi logika 
alapján épül fel, ha nulláról kell végiggon-
dolni mindent, az pallérozza az elmét. Szak-
kollégistának lenni kellemes és jó dolog volt. 
A „sajátjai” között meghúzódó szakkollégista 
kibújhatott odújából találkozni a majdnem 
sajátjai közé, de tudtuk: odún kívüli élet nyil-
vánvalóan nincs. Odúközi azonban van. 

Vannak közös történeteink. Anekdoták, 
amik nemzedékrõl nemzedékre szállnak. 
Ha nem lettünk volna éppen ott, amikor 
megestek, még el is hinnénk. De így is öröm-
mel hallgatjuk, sõt továbbadjuk õket, mert 
tudjuk, hogy annak idején mi is így, ezért, 
ettõl lettünk szakkollégisták. Ezek a mítoszok 
formázták meg azt a képlékeny masszát, amit 
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a szakkollégium a fejünkben jelentett: e szto-
rik fõszereplõi lettek a viszonyítási pontként 
mûködõ hõseink, ezekbõl tanultuk meg, 
hogy miként gondolkodik, cselekszik egy 
szakkollégista, mik a témái, milyen az idõbe-
osztása, hová jár egyetem után és helyett, 
milyen szavakat használ és miket nem. És 
persze arra vágytunk, hogy mi is bevonul-
junk a legendák világába, így maradjunk a 
narratív közösségi identitás részei.

Értékelni a jelen nagy összefüggéseit és 
ezekbõl felvázolni a kikerülhetetlen vagy 
szükséges jövõt, olyan volt egy szakkollégis-
tának, mint tigrisnek a vadászat. A bõre kifé-
nyesedik, a szeme csillog, mozgása felgyor-
sul és határozottabb lesz. A szakkollégium 
társalgóinál és szobáinál izgalmasabb hely 
nem kellett a légvárépítéshez. Értelmiség, 
demokrácia, hatékonyság, rászorultak, per-
cepciók, narratívák… Kilépett az ember ott-
honról, és belépett a Szakkollégiumba, értik 
mit mond, figyelnek is rá, hiszen logikája, 
példái nem koptak a napi alkalmazástól: 
kölcsönös elégedettséggel tombolhatott az 
intellektuális exhibicionizmus.

A kívülállók gyakran nem értették, hogy 
a szakkollégisták vitái, veszekedései, csatái 
miért olyan vehemensek. És ha ilyenek, 
miért mennek bele újra és úja? Mert tétjük 
volt. Mert túlléptek a szokvány-hõbörgõs 
köldöknézéseken, mert minden vita mö-
gött ott tornyosult az ország, a társadalom, 
az egészségügy és végül a világ minden 
problémájának súlya, és ott húzódott a meg-
oldásokban való részvétel evidenciája. Nagy 
szavak, tartalommal. A viták nem a szakkol-
légisták problémáiból indultak, és nem arról 
szóltak. Lehetõséget és felelõsséget kaptunk, 
hogy megtanuljunk gondolkozni, és ha kell, 
dönteni a rajtunk túlmutató kérdésekben is. 
Megtanultuk, hogy a dolgok akkor is tétre 
mennek, ha nem saját pénzünkkel és nem 
egyedül szállunk be a lutriba.

Összefoglalva, a szakkollégiumnak 
minden más általam ismert közösségnél/

intézménynél nagyobb esélye volt arra, 
hogy ezeket a feladatokat, kihívásokat az 
ideálishoz mind közelebbi hatékonysággal 
megvalósítsa, s ezzel önmagában is társa-
dalmi jelentõségû tettet hajtson végre. A 
szakkollégiumban az egyetemen meg nem 
valósítható nevelési/önnevelési folyamat 
ment végbe: a szakkollégium olyan közéleti 
kísérleti tereppé vált, ahol az egyes emberek 
kipróbálhatták s megtalálhatták magukat, fel-
mérhették képességeiket és lehetõségeiket, 
tisztázhatták értékeiket, körülhatárolhatták 
vállalni kívánt társadalmi szerepüket.

A VII. kerület Hársfa utca 59/b szám alatt 
található egy igen gazdag múlttal rendelkezõ 
épület. 1924-tõl egyházi kezelésben álló 
kollégium volt, majd a háború után a „fényes 
szelek” nemzedéke tanulhatott e falak között. 
Számos híres politikust, tudóst és kiváló 
mûvészt adott a ház (régi nevén Diákok Há-
za) az országnak. 1985-ben, pontosan húsz 
évvel ezelõtt hallgatói kezdeményezésre a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem itt 
hozta létre a magyar egészségügyi felsõok-
tatás elsõ szakkollégiumát. 

Húsz év kemény munkájával olyan 
álmot valósítottunk meg, amelyre kevesen 
voltak képesek.  Olyan szakkollégiumot 
hoztunk létre, mely biztosította, hogy az 
ott lakó hallgatók szakmailag jól képzett, 
társadalmi kérdésekben stabil kiindulópon-
tokkal, tudatos értékválasztással rendelkezõ, 
a demokratikus játékszabályokban járatos 
értelmiségivé válhassanak tanulmányaik vé-
geztével.  Ezzel a szakkollégium önmagában 
véve is társadalmi méretû tettet hajtott végre. 
A szakkollégium olyan embereket bocsát 
útra, akik meghatározói a jelen és a jövõ 
egészségügyének, szakmai és tudományos 
életének.

Szakmai munkánk a tanítani – együtt ta-
nulni alapelvre épül. Ennek bázisát a szakmai 
kurzusrendszer képezi, és ez egyben szak-
mai munkánk egyik legfontosabb fokmérõje. 
A kurzusok célja speciális tehetséggondozó 
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oktatási formák meghonosítása, mely a szak-
kollégisták szakmai képzését korunk elvárá-
sainak megfelelõen széles alapokon kívánja 
biztosítani. A kurzusok megszervezése során 
törekszünk arra, hogy a szakkollégisták több 
lehetõség közül választhassák ki azokat az 
elõadásokat, amelyek a felkészültségüknek 
és érdeklõdésüknek leginkább megfelel-
nek. A kurzusok szemeszterenként 8-10 
héten át heti gyakorisággal egy-másfél órás 
idõtartamban zajlanak, és minden szakkol-
légista kötelessége egy kurzus abszolválása 
a szemeszter során, hiszen ez szakmai habi-
litációjának egyik feltétele.

A kurzusok meghirdetése a szemeszter-
indító közgyûlésen történik, ahol a szakkol-
légisták szavazhatnak a kurzusokról, és 
jelentkezhetnek a kurzusokra. A kurzusok 
során az elõadók tematikát adnak, és 
ameny-nyiben indokolt, kurzusfüzetet 
vagy jegyzetet készítenek. Az elõadásokról 
maximum egy alkalommal lehet hiányozni. 
Ha valaki méltányolható indokkal marad 
távol több elõadásról, annak a Szakmai Bi-
zottság pótlást írhat elõ. Ha azt nem teljesíti, 
úgy a szemesztere nem habilitálható, azaz 
a következõ szemeszterre nem lehet tagja 
a Szakkollégiumnak. A kurzusok végén 
minden esetben írásban vagy szóban be-
számolót kell tartani, azaz számot kell adni 
az elõadásokon elhangzottakról. A kurzus 
vezetõitõl függõen, a kurzust gyakran egy 
szakmai verseny, teszt zárja, melynek he-
lyezettjei jelképes jutalomban részesülnek, 
ugyanakkor értékelhetõ pontot szereznek a 
féléves habilitációs eljárásra.

Immár húsz esztendeje minden évben 
megrendezzük a Szakkollégium Szakmai 
Táborát. A Szakmai Táborok alapvetõ célja 
a szakkollégisták szakmai ismeretanyagá-
nak bõvítése, vitakészségének fejlesztése, 
valamint az, hogy a szakkollégisták az 
õszi szemeszterre meghirdetett szakmai 
kurzusok addigi elõadásairól összefoglaló 
ismeretanyagot szerezzenek, szintetizálják 

tudásukat, valamint szakmai tanulmányi 
versenyek formájában számot adjanak az ed-
dig elsajátított szakmai ismeretekrõl. Ugyan-
akkor a szakmai programok kiemelkedõ 
lehetõséget nyújtanak az orvosi tevékeny-
séghez elengedhetetlen helyzetmegoldó 
képesség gyakorlásához, fejlesztéséhez. 
Ezen túlmenõen lehetõség nyílik olyan 
elõadások megtartására is, melyek szakmai 
súlyuknál fogva kiemelkedõ jelentõséggel 
bírnak, ugyanakkor egy egész kurzust 
építeni rájuk nem indokolt. Ugyancsak 
kiemelkedõ eseménye az õszi táboroknak 
a szakmai tanulmányi verseny, amelynek 
a feladatsorát végzõs hallgatók úgy állítják 
össze, hogy annak megoldása valóban csak 
széles alapokon nyugvó szakmai ismeretek 
birtokában lehetséges. Természetesen az 
értékelésnél, illetve a feladatsorok összeállítá-
sánál figyelembe kell venni, hogy a szakmai 
táborokban és szakmai versenyeken a hat 
évfolyamot képviselõ, általános orvostudo-
mányi karra járó hallgatók mellett fogorvos- 
és gyógyszerészhallgatók is szép számmal 
jelen vannak. A hely kiválasztásában szerepet 
játszik az a hagyomány is, hogy a minden-
kori szakmai tábor fõszervezõje szûkebb 
szülõföldjére invitálja a szakkollégistákat, ezt 
választja a tábor színhelyéül, és ebbõl adódó-
an a szakmai programok mellett törekszik ezt 
a vidéket és annak környezetét, elsõsorban 
egészségügyi vonatkozásaiban, de demog-
ráfiai, szociológiai, kulturális szempontból is 
megismertetni a szakkollégistákkal.

Szakmai tevékenységünk kiemelkedõ 
rendezvénye az idén 10. jubileumát ünneplõ 
Korányi Frigyes Tudományos Fórum. A Fó-
rum alapvetõ célja, hogy elõadói lehetõséget 
teremtsen nemcsak a tudományos diákköri 
tevékenységet folytató hallgatóknak, hanem 
a fiatal pályakezdõ orvosoknak, doktori kép-
zésben részt vevõ hallgatóknak, és teret adjon 
a társegyetemek és az orvostudomány határ-
területeit más felsõoktatási intézményekben 
kutató hallgatóinak tudásuk bemutatására 
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és összevetésére, megmérettetésére, egyben 
biztosítva a tudományos kapcsolatteremtés 
lehetõségeit is. Ma, az Európai Unióhoz 
történõ csatlakozás után, az orvostanhallgatók 
és fiatal orvosok fokozott kihívások elõtt 
állnak, kiélezett versenyhelyzetben kell 
hogy bizonyítsanak és megállják a helyüket. 
A Tudományos Fórum létjogosultságát és 
sikerességét bizonyítja, hogy az elmúlt tíz 
évben több mint nyolcszáz elõadással vettek 
részt tudományos diákköri tevékenységet 
folytató hallgatók, doktoranduszok és posztg-
raduális képzésben részt vevõk a négy hazai 
orvosegyetem, valamint a határon túli, magyar 
nyelven képzést adó orvosegyetemek képvise-
letében. A fórum szervezõi minden évben a 
szakkollégium azon hallgatói voltak, akik még 
tudományos munkát nem végeznek, vagy 
kutatási eredményeik még nem elégségesek 
ahhoz, hogy a fórumon elõadásként bemu-
tatásra kerüljenek. Ugyanakkor a szervezési 
munkának is komoly szerepe és jelentõsége 
van a szakkollégium megfogalmazott céljai 
között, hiszen azok a hallgatók, akik végig 
vezetik és szervezik a fórumot, igen komoly 
szervezési gyakorlatra tesznek szert, melyet a 
késõbbiekben munkájuk során nagy haszon-
nal kamatoztathatnak. A fórum az elmúlt évek-
ben elérte célját. A hely és a hely szelleme arra 
ösztönöz bennünket, hogy tudásunkat, ered-
ményeinket megosszuk egymással, tanuljunk 
egymástól. Nem versenyezni gyûlünk össze, 
hanem ismerkedni. Megismerni egymás 
munkáját, közösen örülni a sikernek, és kö-
zösen feledni a kudarcot, új szakmai és baráti 
kapcsolatokat kötni. Erre ma az egészségügyi 
felsõoktatásban ez az egyetlen „fórum”.

A kollégiumi közösség, az írott és íratlan 
„kollégiumi törvények”, az együttélés nor-
máinak betartása komoly nevelõ hatással van 
a hallgatókra. Az önkormányzati felépítés, a 
demokratikus „játékszabályok” gyakorlása, a 
vezetés, a konfrontáció, a siker és a kudarc 
mind-mind hozzájárulnak az értelmiségi sze-
repkör gyakorlásához, elsajátításához. Ma az 

egyetemen zajló ifjúsági (kulturális és sport) 
programok jelentõs része a szakkollégium-
ban kerül lebonyolításra, vagy a szakkollégis-
ták szervezésében és támogatásával zajlik. A 
szakkollégiumnak az értelmiségképzésében 
játszott szerepét és súlyát azok tudják igazán 
érzékelni, akik végigkövetik a 18 évesen 
a kollégiumba beköltözõ hallgatók gon-
dolkodásának, értékrendjének alakulását, 
fejlõdését, és látják a végigjárt utat és azt az 

„eredményt”, amelyben a szakkollégiumban 
eltöltött évek köszönnek vissza. 

Ehhez a jövõhöz kell nekünk a tapasz-
talatunkat, ha szükség van rá, a munkánkat 
adnunk azért, hogy miután felcsillantottuk 
a lehetõségét annak, hogy a XX. század vé-
gén, XXI. század elején a Semmelweis Egye-
temen van lehetõség kulturált, elfogadható 
színvonalú, de mindenképpen a fejlõdést 
magában hordozó szakkollégiumi élet meg-
szervezésére, van lehetõség arra is, hogy egy 
új típusú kollégiumi szemléletet, „mozgalmat” 
honosítsunk meg. Fel kell vállalnunk és meg 
kell teremtenünk az értelmiségi szerepkörre 
való felkészülés alapjait, biztosítanunk kell azt 
a hátteret, mely elõsegíti, hogy az egyetemrõl 

– és így a szakkollégiumból – szakmailag jól 
képzett, sokoldalúan mûvelt, a társadalom, 
az egészségügy problémáit helyesen látó, 
tenni akaró, de tetteiért felelõsséget is vállaló 
orvos, gyógyszerész kerüljön ki. Ez a nemes 
feladat vár a szakkollégiumban mindazokra, 
akik felelõsséget éreznek e társadalomért és 
annak egészségéért. 

Örülök annak, hogy azon kiváltságosak 
közé tartozhatok, akinek megadatott annak 
a lehetõsége, hogy bábáskodjon a szakkol-
légium születésénél, végigkövesse a Korá-
nyi Frigyes Szakkollégium eddigi életének 
alakulását, botladozásait, sikereit, kudarcait, 
és ott legyen a felnõtté válását ünneplõ 20. 
születésnapi ünnepségen.

Godó Ferenc
igazgató, Korányi Frigyes Szakkollégium

godo@kkt.sote.hu




