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Bevezető
A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium idei tanulmányköteté-

nek témája a társadalmi felelősségvállalás. A szakkollégium profi l-
jához hasonlóan a kötetben megjelenő tanulmányok is tudomá-
nyos sokszínűséget, magas fokú diverzitást mutatnak. A szak-
kollégisták különböző felsőoktatási intézmények hallgatói, akik 
változatos tudományterületeket képviselnek. A kollégium belső 
oktatási rendszere szintén multidiszciplináris jellegű, így a kü-
lönféle tudományágak és tudásrétegek egymás mellett élésén 
kívül a közös kutatás, együtt gondolkodás is lehetővé válik. Ez 
a sokszínűség az, ami lehetővé teszi, hogy az egyes szakterüle-
tek képviselői perspektivikusan, nagyobb rálátással, kritikusan 
tudjanak gondolkodni, dolgozni. Az egyes problémakörök sok 
szempontú, globális szemlélete elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
dolgokat egyszerre több aspektusból, árnyaltan lássuk. A szak-
kollégium célja, hogy olyan tudományosan magasan képzett, 
felelősségteljes, tudatos és gondolkodó közösséget hozzon lét-
re, ahol a multidiszciplinaritás érvényesülésével az egyes tudo-
mányterületek összekapcsolódhatnak és tartós közös gondolko-
dás, aktív társadalmi részvétel alakulhat ki. Az együttélés, együtt 
gondolkodás egyik hatalmas előnye egyrészt, hogy tapasztalatot 
szerezhetnek a résztvevők az összehangolt csoportmunkáról a 
közös kutatásokon, projekteken keresztül, másrészt hogy egy-
mást elfogadva és inspirálva új szakmai lehetőségek nyílhatnak 
meg előttük. Minél szélesebb perspektívában képes valaki gon-
dolkodni, elszakadva az általa képviselt szűk tudományterület-
től, annál több lehetősége van új embereket megismeri, építeni 
a kapcsolati hálóját. A szakmai és társadalmi érvényesüléshez 
elengedhetetlen, hogy nyitottan gondolkodjunk, új eszméket, 
korszerű tudást sajátítsunk el. Komoly jelentősége van a stabil tu-
dásbázis megalapozása mellett az ismeretségeknek, a kapcsolati 
tőkének is, melynek építési felülete a szakkollégiumi közösség. 
Nem elég a magas szintű tárgyi tudás elsajátítása ahhoz, hogy 
társadalmilag hasznos, aktív és felelősségteljes munkát végezhes-
sen valaki, ehhez szükséges az emberekre és a többi szakterületre 
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való nyitottság is. A szakkollégium célja az erre való fogékonyság 
kiépítése, oly módon, hogy egyúttal teret, lehetőséget biztosít a 
közös szakmai munkára is. 

A cura personalis jezsuita pedagógiai elve adja a Szent Ignác 
Szakkollégium értékrendjének egyik alappillérét, ami mellett ha-
sonlóan hangsúlyos az intézményben a szakmai minőség, a kö-
zösségfejlesztés és a lelkiség hármas egysége is. A szakkollégium 
célja egy társadalmilag és morálisan felelős, aktív, gondolkodó 
értelmiségi közösség létrehozása, amelynek tagjai a jövőben ké-
pesek lehetnek a társadalmi problémák és egyenlőtlenségek fel-
számolására és megoldására, az aktív részvételre, valamint a tu-
dományos és erkölcsi példamutatásra. Ez az alapvető értékrend 
és hozzáállás az, ami meghatározza a szakkollégisták gondolko-
dásmódját. A kötet célja, hogy a hallgatók munkáit a társadalmi 
felelősség aspektusából mutassa be, rávilágítva arra, hogy kivétel 
nélkül, minden területnek és tudományos munkának van olyan 
szelete, ami aktívan kötődik a társadalmi felelősséghez, szociális 
szerepvállaláshoz, innovációhoz és értékmegőrzéshez. Ahogyan 
a társadalmi felelősség fogalma is rendkívül sokrétű, többféle ér-
telmezésben és kontextusban felfogható, úgy a dolgozatokban 
megjelenő elméleti és gyakorlati alkalmazások módja is változa-
tos, sokszínű. Mégis markánsan összefogja a vegyes anyagot a 
közös cél: értéket képviselni, társadalmilag hasznosat tenni, fele-
lősséget vállalni és szem előtt tartani az értékek megőrzését. Ez a 
gondolatiság átível a kötet minden tanulmányán, azokat szakmai 
divergenciájuk ellenére közös irányba fordítva, sőt, éppen a sok-
színűség hívja fel a fi gyelmet arra, hogy hányféle arca is van a 
társadalmi felelősségnek.

A szociális érzékenység, mások jólétéért való küzdés, aktív 
problémamegoldás, tudatos részvétel és tenni akarás az egyes 
tanulmányokban rendkívül sokszínű formában jelenik meg, tük-
rözve ezzel az egyes emberek, illetve egyes tudományterületek 
gondolkodási változatosságát. A társadalmi felelősségről való 
érzékeny gondolkodás és felelősségtudat megjelenhet az egész-
ségügyi rendszerekről, a jogi és politikai kérdésekről vagy a klí-
maváltozásról való gondolkodásban egyaránt. Ugyanígy fontos 
lehet az egyéni és csoportos felelősség, ha kulturális örökségről, 
vagy műemlékvédelemről beszélünk. A velünk élő történelem, 
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természet, kultúra és tudás felbecsülhetetlen értékű, és a pálya-
kezdő, új generációnak felelőssége annak megtartása, gondozása, 
továbbadása. A megőrzés mellett ugyanakkor nélkülözhetetlen 
a kritikus gondolkodás, újítás, innováció, legyen szó vállalatfej-
lesztésről, döntéshozatali stratégiákról a civil kurázsi építéséről 
vagy a politikai részvételről. A civil részvétel és a harmadik szfé-
ra szerepe elengedhetetlen, ha tartós és kölcsönös párbeszéd lét-
rehozására törekszünk. 

Az ötödik Studia kötet erősen tükrözi a Szent Ignác és a szak-
kollégisták mentalitását, a világhoz és a társadalomhoz való hoz-
záállását. Az egyes tanulmányok nemcsak szakmailag mutatnak 
magas színvonalat, hanem bebizonyítják azt, hogy a másért élő 
ember eszménye minden egyes tudományterületen - legyen az 
gyakorlati vagy elméleti irányú - megjelenik és működik. 

Feledy Botond dr.
rektor
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