
Bevezető
A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium legnagyobb értéke a hallgatói
közösség. Feladata, hogy minél nagyobb teret adjon valamennyi kollé-
gista számára, hogy a szakmaiság, a közösségiség és a lelkiség kap -
csán kifejezhesse önmagát. Az így szerzett tapasztalatok visszahatása
olyan fejlődési potenciál, ami nem helyettesíthető semmilyen más erő-
forrással.

A Studia Ignatiana tanulmánykötet-sorozat – bár egyszerre jeleníti
meg mindhárom irányvonalat – hangsúlyosan a szakmaiság megje-
lenítésének hagyományát képviseli.

A legújabb, immár IX. kötet a legfontosabbról tanúskodik: szerzői
valamennyien szakmailag felkészült és boldogságra képes csapatot
alkotnak, akik e két területet nem csak egymástól elválasztva, de
ötvözetként is meg tudják élni. A zömében harmadéves hallgatók írá-
sai mellett egy másodéves szerzőnek, valamint a Kaszap István Kol-
légium egy hallgatójának tanulmánya is szerepel a kötetben.

A kiadvány szerkezete immár tükrözi a tudományterületek közti
határvonalakat is. A rovatoknak ez a korábbi évektől eltérő kiala -
kítása a kollégiumban folyó interdiszciplináris képzés eredmé -
nyességét fejezi ki. A SzIK – lépést tartva az oktatás korunkbeli
fejlődésével – ma már az információ megosztása, elérhetővé tétele
helyett a hangsúlyt az információ értelmezésére és felhasználására
helyezi. Hisszük, hogy az oktató és a hallgató egyaránt termelő jellegű
munkát végez az oktatás során, mert a modern technológiai környe -
zetben az oktatás nem szólhat a tényként kezelt adatok megosztá -
sáról. Azok ma már mindenki számára elérhetőek. A szelekciójukhoz,
értelmezésükhöz azokban mérlegelő tisztánlátás, a célok önálló meg -
határozása szükséges. Az ebben való fejlődés éppúgy megkívánja a
hallgatók aktív részvételét az oktatóval való munkamegosztásban,
mint utóbbi felkészültségét.
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Jogos büszkeség mindenki számára ennek a kötetnek a megjelenése,
akár közvetlenül, akár közvetetten járult hozzá. Előretekintve a
következő lépés már, hogy a visszajelzések által segítsük a hallgatók
további fejlődését a fent vázolt mindhárom irányban.

Ezzel a kéréssel együtt kívánom, hogy a kiadvány olvasása a megis-
merés örömével gazdagítson valamennyiünket.

Sárvári Balázs
szakmai vezető

Szent Ignác Jezsuita Kollégium
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