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A jövõ tudósai

A SZENT IGNÁC SZAKKOLLÉGIUM-
RÓL

A rendszerváltozás folyamata és az akkori 
Magyarország gazdasági és társadalmi fejlõ-
désére való törekvés arra késztette a dr. Forrai 
Tibor által vezetett Szent Márton Alapítványt, 
hogy a jezsuita hagyományokhoz híven ak-
tívan és valláserkölcsi alapon fogjon hozzá 
a jövõ nemzedékének felelõsségtudatos ne-
veléséhez. Az akkor már évek óta a Krisztus 
Király-kápolnában és a kápolna pincéjében 
mûködõ, önszervezõdõ és egyre növekvõ 
egyetemista közösségnek új, a céljainak 
jobban megfelelõ székhelyre volt szüksége. 
Ennek és a többnyire kétkezi átalakítás gyors 
lefolyásának köszönhetõen 1991 tavaszán új 
nap virradt a XIX. kerületi munkásõrlaktanya 
homlokzatára: Andrásfalvy Bertalan kultusz-
miniszter megnyitotta, Seregély István egri érsek 
pedig megáldotta új lakóhelyüket, a kápolnát 
pedig Marosi Izidor váci püspök szentelte fel.

A Szent Ignác Kollégium célja a keresztény 
fiatalság szellemi bázisának erõsítése volt. 
Elõdjének az 1950-ig mûködõ Szent Imre 
Kollégiumot tekintette, amelynek bevallott 
célja volt a katolikus értelmiségi elit kép-
zése. A SZIK a mai napig olyan elkötelezett 
értelmiségi réteg nevelésére törekszik, amely 
szakmailag és erkölcsileg is kiemelkedõen 
helyt tud állni a hazai közéletben.

A kollégium ötvenfõs, és egyedi abban a 
tekintetben, hogy tagjai a fõváros legkülön-
bözõbb felsõoktatási intézményeibõl kerül-
nek ki, megvalósítva ezáltal a különbözõ 
tudományok közötti ismeretátadást és 
átjárhatóságot. „Külsõs” tagságot kaphatnak 
a felvételi rendszernek megfelelõ, fõvárosi 
lakhely-lyel rendelkezõ hallgatók is, akik-
nek ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik 
vannak, mint a „belsõsöknek”.

Áldásos jellemzõje a SZIK-nek, hogy falai 
között minden tudományág képviselõi jelen 
vannak: jogászok, közgazdászok, mérnökök, 

biológusok, de sok a bölcsész-, teológus- 
illetve orvostanhallgató is; jöhetnek állami 
vagy egyházi egyetemekrõl, fõiskolákról. 
Gyakran elõfordul, hogy valaki két, meré-
szebb esetekben három szakot is végez. A 
jelentkezõk felsõoktatási intézményét ille-
tõen semmilyen megkötés nincs.

Közösségünk összetétele minden év-
ben háromfordulós felvételi rendszer során 
alakul ki. Az elsõ forduló írásbeli, ahol a 
jelentkezõknek több társadalmi, közéleti, 
vallási és komplex kérdésben kell kifejteniük 
a véleményüket. Másodszor Közösségi Nyílt 
Napon mérettetnek meg a tagságért folyamo-
dók, ahol kommunikációra, a közösségben 
való konstruktív megnyilvánulásra irányuló 
feladatok és játékok során az aktuális kollé-
gistáknak is alkalmuk nyílik megismerésük-
re. Harmadjára szóban kell bizonyítaniuk 
egyrészt a diákság Felvételi Bizottsága, más-
részt a kollégium vezetõsége elõtt. A Szent 
Ignác Szakkollégium nagy hangsúlyt fektet 
tagjainak széleskörû tájékozottságára, önálló 
véleményalkotási képességére, vitakészsé-
gére, valamint közösségben aktív életvitelére, 
ezért már a felvételi során mint a legfõbb 
szempontokat veszik ezeket alapul.

Kurzusrendszerünk is az interdiszcip-
linaritás jegyében alakult ki. A kollégium 
alapcéljaként megfogalmazott keresztény 
értelmiségi nevelés négy félév alapképzés-
sel indul, amely teológiai, vallásetikai és a 
közéletben való részvételhez elengedhe-
tetlen retorikai és esszéírás kurzusokból áll. 
Emellett és ezek elvégzése után változatos 
lehetõségek nyílnak a kollégisták számára 
az intézményben végzett tanulmányok 
folytatására, kinek-kinek a saját tudományos 
szakosodása és érdeklõdése szerint. A vallási 
(iszlám, buddhista, stb.), néprajzi (vallásnép-
rajz stb.), szépirodalmi (Márai, Pilinszky stb.), 
társadalmi és jogi (alkotmányjog, európai 
tanulmányok, a romák jogi helyzete stb.), 
mentálhigiénés (pszichopatológia, önisme-
ret), környezet- és természetvédelmi (fenn-
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tartható fejlõdés, ökológiai lábnyom) témájú 
kurzusok mellett önszervezõdõ csoportos 
kutatómunkának és együttgondolkodásnak 
is marad hely a kollégium falain belül. Ilyen 
például a Morus Tamás önképzõ kör a jogá-
szok vezetésével, és a következõ félévben 
elinduló Esterházy-kurzus, valamint a kör-
nyezetvédelmi csoportmunka is. Azoknak 
pedig, akik egész félévüket saját kutatási 
témájuknak kívánják szentelni, lehetõségük 
van tutorális képzésre.

Kurzusrendszerünk célja, hogy a félévek 
egymásra épülõ tematikájával a hallgató spe-
ciális képesítést is kaphasson saját tudomány-
ágának kiteljesítésére, illetve egy olyan 
területen, amelyet szakmájához párosítani 
szeretne. A kollégium elvárásaihoz tartozik 
a folyamatos nyelvtanulás, amit anyagilag 
támogat is. Ehhez házon belül is biztosítunk 
nyelvtanfolyamot, ahol saját kollégistáink ad-
hatják tovább megszerzett nyelvismeretüket. 
Jelenleg a legnépszerûbb a spanyol kurzus, 
de korábban hasonlóképp zajlott a német 
és a francia nyelv tanulása is az intézmény 
keretein belül.

Az idegen nyelv megtanulásához és 
a világban való tájékozottsághoz az intéz-
ményhez szorosan kapcsolódó Faludi 
Ferenc Akadémia is hozzásegít különbözõ 
külföldi ösztöndíj-lehetõségek biztosításával, 
és a kollégisták közül ugyancsak nagy szám-
ban nyernek támogatást a Magyar Ösztöndíj-
bizottságtól, ki-ki a maga egyetemétõl és 
különbözõ külföldi egyetemektõl, amelyek 
kritériumai feltételétezik a magas szakmai 
szinten elért eredményeket. Tagjaink a 
legváltozatosabb helyeket látogatták meg 
egy-egy év vagy félév idejére: Németország, 
Olaszország, Belgium, Franciaország, Nagy-
Britannia és az USA már-már hagyományos-
nak tekinthetõk ösztöndíjasaink körében, de 
eljutottunk már Spanyolországba, Argentíná-
ba, Peruba, Szíriába, Jemenbe és Kuvaitba is. 
Egy-egy ilyen külföldi út a legtöbb esetben 
a kollégiumban megrendezett teaházzal 

végzõdik, ahol hazautazónk megosztja 
tapasztalatait, élményeit a közösséggel, és 
ahol különbözõ szakmai irányultságunkból 
merített kérdéseinkre válaszolva több oldal-
ról is bemutathatja az adott ország gazdasági, 
társadalmi, szociális, néprajzi stb. helyzetét.

Fontosnak tartjuk, hogy az egyes kollé-
gista diákok szakmai hozzáértésükbõl a kol-
légium számára is hagyjanak hátra valamit, 
ezért bevezettük a negyedik tagsági évben 
esedékes kollégiumi dolgozat kötelezettsé-
gét. Ennek a saját tudományos területtel és 
a kollégiumi tanulmányokkal kapcsolatos 
témát kell feldolgoznia. Hagyományosan 
saját publikálási lehetõséget kínál a legkomo-
lyabb szakmai munkát végzõ diákjaink 
tudományos kutatási eredményeit közreadó 
tanulmánykötet, a Studia Ignatiana.

Az egyetemeken való átlag feletti teljesí-
tésen és a nyelvtanuláson túl a „szentignáco-
sok” a lehetõ legtöbb alkalmat ragadják 
meg, hogy különbözõ szakmai fórumokon 
megjelenjenek munkájukkal. Rendszeresen 
szerepelnek és érnek el helyezéseket TDK-n 
és OTDK-n, kutatási témájukban több helyen 
tartanak elõadásokat, publikálják tudomá-
nyos dolgozataikat.

A közéleti szerepvállalás és a nyílt, értel-
miségi dialógus nemcsak szavakban, de 
tettekben is megnyilvánult a kollégium alapí-
tása óta. A Szent Ignác Szakkollégium diákjai 
minden esztendõben egy adott téma köré 
szervezik tudományos szimpóziumukat, 
amely rendszerint komoly érdeklõdést és 
tudományos sikert hoz. Minden egyes ilyen 
típusú rendezvénybe rengeteg energiát fek-
tetünk, melyben megnyilvánul a kollégisták 
elszántsága és szakmai elkötelezettsége. 
Talán éppen ezekben a rendezvényekben 
mutatkozik meg legerõsebben szakkollégiu-
munk igazi, az alapító atyák által is kinyilvá-
nított célja: a társadalomért, a hazáért felelõs, 
a nemzet felemelkedéséért tenni akaró 
keresztény értelmiség odaadó munkássága. 
Minden évben más tudományos csoport 
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szervezi meg a konferenciát. Elsõ szimpoziu-
munk a kultúra értékjellegének erõsítésérõl 
szólt (Mûvelt Magyarország – Múlt vagy 
jövõ? 1997), de fogadtunk már vendégeket 
a médiáról, a retorikáról, a demokráciáról, az 
információs társadalomról, jogi témában és 
a Közel-Keletrõl szóló konferenciáinkon is. 
Rendezvényeinken a szakma jeles képvise-
lõit, elismert tudósait és közéleti személyisé-
geket, illetve érdeklõdõ idelátogatók százait 
látjuk vendégül. Többek között elõadónk 
volt (a teljesség igénye nélkül): Erdõ Péter, 
Glatz Ferenc, Jankovics Marcell, Magyar Bá-
lint, Maróth Miklós, Orbán Viktor, Pléh Csaba, 
Pokorni Zoltán, Prokopp Róbert, Rostoványi 
Zsolt, Schöpflin György, Szentiványi István, 
Zlinszky János. 

Év közben heti rendszerességgel szerve-
zünk „teaházakat”, azaz olyan kollégiumi 
esteket, amelyek keretében egy-egy neves 
elõadó tarthat tájékoztatót saját területérõl, 
vagy aktuális közéleti eseményekrõl beszél-
gethetünk, illetve egy-egy kollégista mutat-
hatja be saját tapasztalatait, érdeklõdési körét. 
Sokszor egy ilyen teaházi est ad hoc módon 
konferencianagyságúra nõheti ki magát, mint 
például történt az a tiszai ciánszennyezés 
kapcsán vagy a palesztin nagykövet láto-
gatásakor.

A SZIK a szakkollégiumi mozgalomban 
aktívan és alkotó módon vesz részt. Ezt jelzi, 
hogy a kollégium falai között fogadták el a 
Szakkollégiumi Chartát.

A kollégisták szakmai tevékenységét jól 
jellemzik a 2003-as év eredményei: az ötven-
fõs kollégiumból négyen szereztek OTDK-
helyezést vagy különdíjat, hatan publikáltak 
különbözõ elismert kiadványokban, négyen 
tartottak tudományos konferencián elõadást és 
tizenketten nyertek el külföldi ösztöndíjat vagy 
tanulmányutat. Végzetteink közül sokan vál-
lalnak újabb, posztgraduális tanulmányokat 
és jelentkeznek doktori iskolákba – ehhez 
megfelelõ környezetet biztosít a Renaissance 
Tanulmányi Ház, ahová hasonlóan színvo-

nalas feltételek teljesítése útján kerülhet be 
a jelentkezõ.

A Szent Ignác Szakkollégium egyedülálló 
kezdeményezésének köszönhetõen saját 
utánpótlásáról is gondoskodik: a 2001/2002-
es tanévben felmerült az ötlet, hogy közép-
iskolai diákok megszólításával elindítsuk 
junior programunkat, amely félévente három 
képzés jellegû hétvégén keresztül készíti fel 
a végzõs középiskolásokat az egyetemi és a 
szakkollégiumi felvételire. A hétvégék témája 
hasonló a kollégium célkitûzéseihez: a ju-
nioroknak a középiskolai anyagon túlmutató, 
szélesebb tájékozottságot biztosít amellett, 
hogy nagyobb betekintést nyerhetnek az 
egyetemista/fõiskolás élet jellemzõibe. A 
hétvégék képzési részét saját, szakmájukban 
továbbra is elismert, volt kollégistáink végzik. 
Az általuk oktatott tárgyak: retorika-esszé-
írás, politikai filozófiák, diplomáciatörténet, 
kommunikáció.

A kollégium sokrétû tudományos elhiva-
tottságának megfelelõen az intézmény ala-
pított egy saját könyvtárat, amely igen ritka 
és értékes kötetekkel is büszkélkedhet. Mun-
kánk eredményességéhez a két gépterem, és 
a szobákba is telepíthetõ számítógépek nagy 
száma is hozzájárul, valamint a Párbeszéd 
termében kiépített multimédiás rendszer, 
amely a szimpóziumokat is szolgálja.

Kollégiumunk azonban a tanulmányi 
rendszeren kívül még két pilléren áll: nagy 
szerepet kap nálunk az önkormányzatiság, 
és a lelki, spirituális élet is. Mi elsõsorban 
mégis egy közösség vagyunk. Arra figyelünk, 
hogy az önkormányzatiság és az önszerve-
zõdés jegyében a munka is egyenlõen 
oszoljon meg a kollégisták között. Saját 
rendszerezésünk van az év közben várható 
feladatokról, amely vállalások formájában 
mûködik. A diákélet elengedhetetlen része 
a közös táborozás, kirándulás, a filmklub, a 
buli és a sport, amelyek úgyszintén minden 
lehetséges formájukban helyt kapnak az 
intézmény keretein belül. Lelki életünket 
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a rendszeres miséken, esti imaórákon és a 
lelkigyakorlatok idején teljesíthetjük ki, és 
gazdagító élmény a határon túli gyermekek 
táboroztatása is a „Gyökerek” tábor keretein 
belül, valamint egy dévai árva gyermek ne-
veléséhez való hozzájárulásunk is.

Mindezeket figyelembe véve – bár a 
Szent Ignác Szakkollégium létezése óta állan-
dó változásban van – észrevehetõ, hogy az 
alapító atyák szándékát követve tartja szín-
vonalát az intézmény, és a keresztény értel-

miség jegyében az újabb generációk kreatív 
gondolkodással felelnek meg a cselekvõ 
jezsuita elveknek. A Szent Ignác Szakkollé-
gium számunkra áldásos sziget, ahol minden 
megtalálható: barátok, tudomány, kreativitás; 
kápolna és otthon.
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