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Gyönge és erõtlen a szó, amely-

nek az lenne a feladata, hogy

méltóképpen érzékeltesse a fáj-

dalmunkat, amikor a végsõ bú-

csúvétel kötelezettségével kö-

rülálljuk Major László hamvait.

Ha számot akarunk vetni azzal, ki

is volt számunkra Major László,

hogy kit vesztettünk benne most,

hogy eltávozott közülünk, az elsõ

és legfontosabb annak a kimondá-

sa, hogy õ nem egy volt a kollégis-

ták közül, hanem õ volt „A MA-

JOR LACI”. Egyedi, megismételhe-

tetlen mintapéldánya az igazi kol-

légistának, akibõl csak egy van, aki

hihetetlen módon mégis úgy tudta

megsokszorozni önmagát, hogy

egyszemélyes intézményként min-

den kollégista társunkról tudott,

mindenkit számon tartott. A mi

élõ lelkiismeretünk, a kollégium

történetének, a népi kollégista esz-

meiség utótörténetének élõ króni-

kása. 

A szó legigazibb értelmében közös-

ségi ember volt. Úgy is, hogy nála

a közösségi érdek mindig megelõz-

te az egyéni érdeket, de úgy is,

hogy nem volt életében olyan lépé-

se, amelyet a saját egyéni haszon

keresése indított volna. Mindig

tudta, hogyan kell megtalálni a kö-

zösséget építõ, erõsítõ, összetartó,

közvetlen hangot. Ez a képessége

tette alkalmassá arra, hogy amikor

1946-ban rábízták a Petõfi Kollé-

gium vezetését, akkor abból a szét-

zilálódott, sokféle konfliktussal

küszködõ embercsoportból né-

hány hónap alatt igazi közösséget,

valódi kollégiumot teremtsen.

Mert szigorú követelményei, de-

mokratikus közösségi elvei voltak,

s azoknak – mindenkit külön-kü-

lön meggyõzve – érvényt tudott

szerezni, viszont a közösség érde-

keit sértõ magatartást, a rendbon-

tást nem tûrte. Ahogyan másokkal,

ugyanúgy önmagával szemben is

könyörtelenül önkritikus volt. Sa-

ját hibáival szemben ugyanolyan

keményen lépett fel, mint bárki

máséval szemben. S ez tette igazán

hitelessé a fellépését mindenféle

rendbontás ellen. 

Hogy milyen ember volt, mennyire

kötõdött a kollégiumhoz, minden-

nél hívebben árulkodik önvallomá-

sa, amit a NÉKOSZ dokumentum-

gyûjtemény kérdõívében írt 1970-

ben arra a kérdésre, hogy milyen

érzéssel váltál meg a népi kollégi-

umtól? Azt írja: „Mint a kollégium

igazgatója, sírással küszködve

mondtam el utolsó beszédemet a

kollégium gyûlésén, amelyben

megindokoltam az átszervezés

(szakosítás) szükségességét.” Bará-

taim! Aki ilyen le tud írni, az –

minden racionalitása mellett (ami-

lyennek ismertük) – csak csupa

szív ember lehet. 

Szerette az embereket. Nemcsak a

közvetlen családtagjait, nemcsak a

hozzá közel álló barátait, hanem

az embereket általában. Akin tu-

dott, mindenkin segített, aki rá-

szorult, mindig számíthatott rá.

Szentnek tekintette a barátságot, a

legnagyobb bûnnek tartotta az

adott szó megszegését. A csúzai,

eszéki, belgrádi ismerõseivel, bará-

taival akkor is tartotta a kapcsola-

tot, amikor a szomszédos Jugoszlá-

viával rendkívül kiélezett volt Ma-

gyarország viszonya, és a dolog

egyáltalán nem volt veszélytelen.

Széles körû érdeklõdésû, alapvetõ-

en politikus beállítottságú ember

volt. De a politika nem karrier-le-

hetõséget jelentett a számára, ha-

nem közéleti elkötelezettséget.

Nem vakon, nem szemellenzõsen

volt baloldali, hanem kritikusan,

de tántoríthatatlanul. Ezt hozta

magával a csúzai dolgos, szorgos

szülõi házból, a dél-baranyai falusi

környezetbõl, ezt erõsítette benne

Eszéken a baloldali irodalommal

korán kialakult kapcsolata, s ezt

tetõzte be 1941 után már Buda-

pesten a Györffy-kollégistákhoz

fûzõdõ szoros kapcsolata. Nem vé-

letlen, hogy – amikor igazából még

nem is volt tagja a kollégiumnak –

a „gyõrffystákkal” együtt vett részt

az ellenállási mozgalomban, ami-

ért 1947-ben megkapta a Magyar

Szabadság érdemrend bronz foko-

zatát. Jellemének elválaszthatatlan

eleme volt viszont, hogy mélyen

elítélte az ún. megélhetési politi-

kusokat, akik puszta haszonlesés-

bõl bármikor készek köpönyeget

fordítani.

Élete során többször is került

olyan helyzetbe, ami isten igazából

próbára tette képességeit, fizikai,

de fõleg lelki erejét. Ezekbõl rend-

re gyõztesen került ki, jellemében

megerõsödve, új vonásokkal gaz-

dagodva. Az elsõ ilyen próbatétel

10 évesen érte, amikor az elemi 4
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osztálya után szülei beíratták az

eszéki középiskolába. S a csak ma-

gyarul tudó gyerek bekerül a hor-

vát nyelvû iskolába. Életútján az

elsõ göröngy, ahogy Judit asszony

fogalmaz, szembesülés az igazi ki-

sebbségi sorssal: õt sem értik, õ

sem érti a többieket. Fél év ke-

mény munka, megértõ tanári segít-

ség, és megtanul horvátul. De köz-

ben más dolgokat is megtanul.

Soknyelvû (szerb, horvát, szlovén,

német) és sokféle vallású (ortodox,

zsidó, muzulmán, katolikus, refor-

mátus) környezetben megtanulja,

hogy egyik ember annyi, mint a

másik, hogy lehetséges és szüksé-

ges a más-más népek együttélése.

Egy életre megtanulta elutasítani,

elítélni a nacionalista, soviniszta,

rasszista nézeteket, és magatartást.

Csak sejteni lehet, mit jelentett

számára Jugoszlávia kiátkozása a

szocialista táborból, s hogy hogyan

élte meg 1949-ben a Rajk-per tör-

ténetét. Mert ezekrõl a kérdések-

rõl nem nagyon beszélt. Igaz, õ

1941-tõl Budapesten élt, itt tanult

a Közgazdasági Egyetemen, de Ju-

goszláviában született, gyermek-

és ifjúkora jelentõs részét ott élte,

emlékei, baráti kapcsolatai oda kö-

tötték. 1945 után a Jugoszláviával

kiépülõ újfajta kapcsolatok, sze-

mélyes kötõdései, szerb-horvát

nyelvtudása, az események fontos

szereplõjévé tették õt, ha másként

nem, tolmácsi szerepben. De veze-

tõségi tagja volt a Délszláv Szövet-

ségnek, rendszeresen bejárt ügyek

intézésére a jugoszláv követségre,

szoros személyes kapcsolat fûzte

Lazar Brankov nagykövethez és

Cicmil ezredes katonai attaséhoz.

S ráadásul a Petõfi Kollégium Párt-

fogó Testületének elnöke az a Rajk

László belügyminiszter volt, akit a

Tito-ügy kapcsán letartóztattak,

perbe fogtak és kivégeztek. Tud-

juk, hogy terhelõ tanúként fel

akarták használni a perben, de a

részletek nem ismertek. Viszont

érhetõ a szorongás, ami ettõl kezd-

ve kimondatlanul érzékelhetõ volt

magatartásában, s az is, hogy

1953-ban otthagyta a rádiót, ahol

pedig egy évvel korábban nívódíjat

kapott.

Az utóbbi években, hogy milyen

lelki katarzissal élte meg Jugoszlá-

via széthullását, a rakétás „igazság-

tételt”, arról csak sejtéseink van-

nak, de hogy nem volt számára

könnyû és közömbös, az biztos.

Befejezésül idézném azt a régi né-

pi bölcsességet, amely szerint „ha

egy gyertya lángja ellobban, hide-

gebb lesz a világ; ha egy csillag le-

fut az égrõl, s fénye kihuny, söté-

tebb lesz az éjszaka”.

Biztos, hogy mostantól hidegebb,

ridegebb, sötétebb, magányosabb

lesz körülöttünk a világ, mert hiá-

nyozni fog belõle egy fénylõ csil-

lag, mert eltávozott egy melegszívû

ember, egy mindenkit melengetõ

egyéniség. Nekünk pedig már csak

az emlékezés maradt, de az hosszú

idõre, mindaddig, amíg élünk.

Nagy Mihály
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Egy könyvet tartók a kezemben.

Ritka eset: a könyv szerzõjét

is, alanyát is, - akirõl a könyv író-

dott - ismerem és tisztelem. Mind-

kettejüket másért, és másért.

A könyv címlapjáról rámtekintõ,

szelíd, szemüveges urat, a Tanár

Urat, most is mint diák, egykori

nebuló szemlélem, a könyv hátol-

dalán a szúrós tekintetû szerzõt,

Tatai Zolit a barátnak kijáró tisz-

telettel és szeretettel. Boldog és

büszke lehet az a város, az-az isko-

la, akinek hosszú évtizedeken ke-

resztül ilyen Ember, ilyen Tanár-

ember tanította diákjait szépsége-

sen-szép magyar anyanyelvének

csínja-bínjaira, történelmére, erre

a két, buktatókkal teli tantárgyra.

A Tanár Úr, aki méltán rászolgált

a nagybetûs titulusra, nemcsak

bibliai koron túli - 90 évet élt -

éveinek száma miatt, hanem hajdú

õseinek kemény, "nyakas" magyar-

ságával is. A könyv címével nem

értek egyet; nem illik az örökifjú

emberre a vén jelzõ. Szerintem Õ

maga tiltakozott volna ez ellen leg-

elébb. De hát ez persze a magán-

véleményem.

A könyv szerkezetérõl: a hármas

tagoltság: - telitalálat (A-B-C).

Tartalmukat tekintve: mindhárom

rész tömény, tudományos igényes-

séggel összeállított anyag.

Az elsõ részben érezhetõ a tudós

tanár-szerzõ pedagógus vénája, ta-

nári gyakorlati munkában, tapasz-

talatokban gazdag évei, bizonyos

didaktikai, felépítésbeli finomsá-

gok.

Feltûnõ a szerzõ-író tapintata, tár-

gyilagosságra törekvése. Mind-

emellett izgalma, lebilincselõ, köz-

vetlen az elbeszélésmódja.

A B-rész: Nyakas János alkotásai -

az intimitások feltárásának erejé-

vel hat az olvasóra, legtöbbünkre -

azt hiszem.

Az életmû részei ezek az írások,

emlékezések, mind megannyi ada-

lék egy nagyszerû élet egészéhez.

A C-rész: az emlékezések, ha lehet,

még felfokozzák az elõbb mondot-

takat, s még közelebb hozzák õt, a

királynõk városának, Veszprém-

nek, múlt századi érdekes embe-

rét, a polihisztort, a szeretnivalón

kedves embert, Nyakas-tanár urat.

Kerner T.

EGY NYAKAS-MAGYAR A XX. SZÁZADBÓL
(Gondolatok egy könyv olvasása közben)



Az adott iskolatípusnak megfelelõ pedagógus

végzettségû szakemberrel ellátandó feladatok:

- pedagógiai felügyelet

- nevelõtanári feladatok

- csoportvezetõ nevelõtanári feladatok

A kollégiumi munkaidõ feladat szerinti felosztása.

Hét közben a kollégium:

0600 órától 2200 óráig 
- neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatokat (fõleg

délután) és

- pedagógiai felügyeleti (a nap minden szakában, ami-

kor 50 tanuló van a kollégiumban, akkor a tanulók-

kal való közvetlen foglalkozásnak számít) feladato-

kat lát el. 

2200 órától 0600 óráig
- éjszakai (munkáltató által meghatározott helyen el-

töltött) készenléti feladatokat lát el. Itt azonban

utalnom kell a készenléttel kapcsolatos, fent már le-

írt nézeteimre, mely szerint ebben az idõszakban le-

het:

- foglalkozás, 

- pedagógiai felügyelet, 

- felügyelet, 

- ügyelet

Hétvégén a kollégium:

0600 órától 2200 óráig 
- neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatokat és

ügyeleti feladatokat lát el.

2200 órától 0600 óráig
- éjszakai (munkáltató által meghatározott helyen el-

töltött) készenléti feladatokat lát el.

NEVELÕTANÁRI LÉTSZÁMOK ÉS

FELADATOK

A tanulói létszám figyelembevételével meghatározott
kötelezõ nevelõi létszám meghatározása.

A kollégiumban alkalmazott nevelõtanári létszám

meghatározásakor figyelembe kell venni a kollégium-

ban elhelyezett tanulólétszámot, és a helyileg ellátan-

dó feladatokat 

Neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatok ellátására

Kollégiumi csoportonként (25-27 tanuló) 

1 fõ nevelõtanár

Kollégiumi foglalkozásonként (25-27 tanuló) 

1 fõ nevelõtanár

Szabadidõ eltöltését szolgáló foglalkozásonként

(legalább 10-27 tanuló) 

1 fõ nevelõtanár

Pedagógiai felügyelet ellátására
a tanulókkal való közvetlen foglalkozás, ha 50-100

tanulónként    1 fõ nevelõtanár

Ügyelet, készenlét esetén 
100-120 tanulónként 1 fõ nevelõtanár

A kollégiumban az alábbi feladatokra kell peda-

gógust foglalkoztatni.
(1993. évi LXXIX. Törvény 1. számú melléklet A nevelési-
oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetõk és alkalma-
zottak létszáma, a költségvetési hozzájárulás megállapításá-
nak elvei, a vezetõk és a beosztott pedagógusok kötelezõ óra-
száma a közoktatási intézményekben elsõ rész A NEVELÉ-
SI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTA-
TOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA
A kötelezõen foglalkoztatott vezetõk és alkalmazottak.)

Nevelõtanár elláthat:

- kollégiumvezetõi,

- csoportnevelõi,

- éjszakai készenlétet ellátó nevelõi,

- pedagógiai felügyeletet ellátó nevelõi,

- egyéb nevelõ oktató munkát ellátó nevelõi (korrepe-

tálás, tehetséggondozás feladatait ellátó nevelõta-

nár, aki olyan feladatok ellátásában segít, amelye-

ket a kollégium saját személyi állományával nem

tud megoldani) feladatokat.

A KÖTELEZÕEN FOGLALKOZTATOTT

PEDAGÓGUSLÉTSZÁMOK MEGÁLLAPÍTÁSA

Vezetõk létszámának meghatározása

Önálló kollégiumban:
- kollégiumvezetõ 1 fõ, 

- helyettes, ha a kollégium létszáma a nyolcvan fõt

meghaladja 1 fõ 

Nem önálló kollégiumban:
- Kollégiumvezetõ 1 fõ

A vezetõ nem tartozik bele az egyéb munkakörben

foglalkoztatott pedagóguslétszámba. 

A kollégiumban pedagógus-munkakörben

foglalkoztatottak létszámának meghatározása 

Ez az egyik legvitatottabb kérdés a kollégiumokban,

ugyanis aki csak az iskolai oktatáshoz „szokott”, haj-

lamos elfelejtkezni a kollégium pedagógiai felügyeleti,

ügyeleti és készenléti kötelezettségérõl és „kollégium-

ismeret” hiányában hajlamos azt hinni, hogy a kollé-

gium minimum feladatai csak a csoportonkénti 14

kötelezõ és a 10 választható foglalkozásra korláto-

zódnak. Ez azonban nem így van.
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Az 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklete „A

nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott ve-

zetõk és alkalmazottak létszáma, a költségvetési hoz-

zájárulás megállapításának elvei, a vezetõk, és a be-

osztott pedagógusok kötelezõ óraszáma a közoktatá-

si intézményekben” címû részében az alábbiakat

mondja: 

A kollégiumban, pedagógus munkakörben foglalkozta-
tottak létszámát:
– a kollégiumi nemenként és épületenként megadott

létszám, 

– a kollégiumi foglalkozások száma, 

– a pedagógusok kötelezõ óraszáma alapján kell meg-

állapítani.

Ez azt jelenti, hogy a kollégiumi csoportok szerint 25

fõs átlag esetleg 27 fõs maximum csoportlétszámmal

számolva kell meghatározni a kollégiumi csoportne-

velõk létszámát. (csoportonként 1 fõ csoportvezetõ

nevelõtanár) 

100 FÕS KOLLÉGIUM MINIMUMFELADATAINAK

PÉLDASZÁMÍTÁSA

(Ez csak hozzávetõleges számítás)

Egy százfõs kollégiumban 25 fõs kollégiumi csoport-

tal számolva 4 fõ csoportvezetõ nevelõtanár alkalma-

zása kötelezõ.

Emlékeztetõül a csoportvezetõ nevelõtanár munka-

idejének felhasználása az alábbiak szerint történhet:

- 14 óra kötelezõ foglalkozásokra fordítható

- 16 óra egyéb feladatra fordítható

- 1 óra csoportvezetõi feladatok ellátására

A négy kollégiumi nevelõ tehát összesen az oktatási

törvény értelmében csoportonként 24 óra, azaz

4x24=96 óra heti kötelezõ, választandó, valamint vá-

lasztható foglalkozást köteles megtartani egyéb tevé-

kenység végzésére tehát munkaidejükbõl (120 óra –

96 óra) 24 óra használható. (pedagógiai felügyelet,

ügyelet, készenlét) túlóra felhasználása nélkül.

Itt ismét meg kell említenem a készenlét kérdését.
A vonatkozó rendeletek egyértelmûen definiálják az

éjszakai idõszakot 2200 órától reggel 600 óráig. Eb-

ben az idõszakban, a kollégiumokban ezek értelmé-

ben készenlétet kell ellátni. A helyzet azonban a már

említett rendkívüli munkavégzések miatt nem ilyen

egyértelmû. Nézeteim szerint ezt az idõszakot min-

denképpen el kell választani a nappali idõszaktól. Ez

azt jelenti, hogy az ebben az idõszakban végzett

munkát rendkívüli munkavégzésként kezelni, és kü-

lön kell finanszírozni. Nem tartozik a 30 kötelezõ óra

munkaidõbe.

Tehát ebben az idõszakban a nevelõ a következõ tevékenysé-
geket végezheti:

- foglalkozások,

- pedagógiai felügyelet,

- felügyelet,

- készenlét.

A finanszírozás tekintetében ez azt jelenti, hogy a

fenntartóknak a foglalkozásokat, a pedagógiai fel-

ügyeletet, a felügyeletet az éjszaka végzett rendkívüli

munka szabályinak megfelelõen kell díjazni, míg a ké-

szenlétet a készenlétre vonatkozó szabályoknak meg-

felelõen (jelenleg 30%-os óradíj). Természetesen ettõl

a munkavállaló javára a kollektív szerzõdés vagy köz-

alkalmazotti szabályzat kedvezõbb irányba eltérhet.

A legáltalánosabb, amikor a kollégiumi csoportok

azonos idõben tartják a szilenciumi tanulásra felké-

szítõ kötelezõ foglalkozásaikat. Ez azt jelenti, hogy

ebben az idõben (heti 14 óra/ csoport) egyszerre min-

den kollégiumi csoportvezetõ nevelõtanár jelen van.

A fenntartók finanszírozási okok miatt gyakran úgy tekintik,
hogy a diákok pedagógiai felügyelete ebben az idõben megol-
dott, hiszen „órán vannak”. Nézeteim szerint a foglalko-

zásokon valamilyen okból részt nem vevõk (Pl.: isko-

lai foglalkozásra, egyéb kollégiumon kívüli foglalko-

zásra megy, vagy jön, tanulási szokásai miatt egyéni-

leg hangosan tanul stb.) pedagógiai felügyelete megol-

datlan. A többi foglalkozást (10 óra / csoport) a neve-

lõk különbözõ idõben tartják (nem feltétlenül a cso-

portvezetõnek kell ezeket a foglalkozásokat megtarta-

ni).

A pedagógiai felügyelet hétfõtõl csütörtökig minden

nap 16 óra (0600 órától 2200 óráig), ha a kollégium-

ban délelõtt is tartózkodik diák. Pénteken 10 óra

(0600 órától 1600 óráig) Ez a pedagógiai felügyeleti

idõ csökkenthetõ, ha délelõtt nem tartózkodik a kol-

légiumban diák. 

A kollégiumok általános mûködési rendjét figyelembe

véve a pedagógiai felügyeleti idõ 74 óra. 

Abban az esetben, ha pedagógiai felügyeletet ideje

alatt 50-100 diák jut egy nevelõre, akkor azt a tanu-

lókkal való közvetlen foglalkozásnak kell tekinteni,
(1993. évi LXXIX. Törvény 1. számú melléklet A nevelési-
oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetõk és alkalma-
zottak létszáma, a költségvetési hozzájárulás megállapításá-
nak elvei, a vezetõk és a beosztott pedagógusok kötelezõ óra-
száma a közoktatási intézményekben elsõ rész A NEVELÉ-
SI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTA-
TOTT VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA

A kötelezõen foglalkoztatott vezetõk és alkalmazottak.), ha

nincs 50 fõ a kollégiumban, akkor pedagógiai felügye-

letként lehet azt figyelembe venni, és nem lehet a ne-

velõ szempontjából megtartott egyéb foglalkozások

közé besorolni. 

A legegyszerûbb esetben, tehát ha csak egy épület-

ben van a kollégium, és csak egynemû diákok vannak

a kollégiumban, akkor a fent leírt pedagógiai felügye-

letet kell ellátni. Tehát 74 óra pedagógiai felügyeletet

és 96 óra foglalkozást kell ebben a kollégiumban fi-

nanszírozni a nappali idõszakban hetente

(74+96=170 óra/hét) Természetesen ehhez kapcso-

lódóan még az éjszakai idõszakban végzett munkát is

finanszírozniuk kell a fenntartóknak az elõzõekben

vázolt éjszakai nevelõi tevékenységek figyelembevéte-

lével (hetente 4 éjszaka)
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Azonban a helyzet sajnos nem ilyen egyszerû ugyan-

is abban az esetben, ha a nevelõ pedagógiai felügyele-

te tanulókkal való közvetlen foglalkozásnak számít,

akkor azt le lehet vonni a foglalkozásra szánt órákból.

Ezt már csak a helyi sajátosságok figyelembevételével

lehet meghatározni. (Ilyenek lehetnek a kollégiumi

élet zavartalan mûködését biztosító foglalkozások)

Természetesen ez az épületek számának változásával

illetve a nemek számának változásával módosul. 

Ebbõl a példából már sejthetõ, hogy 4 kollégiumi

csoportnevelõ 120 óra heti munkaidõben nem tudja

egész héten ellátni a kollégiumban ellátandó 170 órát

túlmunka nélkül (pedagógiai felügyelet, ügyelet, ké-

szenlét kötelezõ és választható foglalkozások, stb.).

50 óra tevékenység tehát ellátatlan ebben a kollégi-

umban. Szükség van tehát a kollégiumokban egyéb fel-
adatokat ellátó nem csoportvezetõ nevelõtanárok al-
kalmazására is. Ezen feladatok ellátására alkalmazott

pedagógusok létszámát azonban szintén csak a helyi

sajátosságok figyelembevételével lehet meghatározni,

de alkalmazásukra valamilyen szinten mindenképpen

szükség van ha azt várjuk el, hogy a kollégium telje-

sítse az oktatási törvényben meghatározott minimum

feladatait.

Irányelvi útmutató, 

a pedagógiai felügyelet, az ügyelet és a

készenlét szervezésére

A fenti feladat szervezése során figyelembe kell venni, az
alábbiakat:
A kollégium épületeinek száma,

- az épületekben elhelyezett tanulók neme (fiú, lány,

mindkettõ),

- az étkezde területi elhelyezkedése,

- az ellátandó foglalkozások száma,

- az ellátandó pedagógiai felügyelet,

- az ellátandó ügyelet és készenlét,

- az alkalmazott nevelõtanárok által elláthatatlan fog-

lalkozások száma (pl.: szakmai kompetencia hi-

ány), 

- az alkalmazott nevelõtanárok által elláthatatlan fel-

adatok óraszáma (munkajogi akadályok).

Pl.: Ha az elõzõ száz férõhelyes kollégiumot vesszük

figyelembe, akkor meg kell vizsgálni, hogy:

- milyen nemû tanulók vannak elhelyezve benne (ha

mindkét nem tanulói jelen vannak a kollégiumban,

akkor szükség van férfi és nõi nevelõtanárra.);

- hány épületben vannak elhelyezve (ha két épületben

vannak elhelyezve, akkor épületenként kell meg-

szervezni a pedagógiai felügyeletet, az ügyeletet és

a készenlétet, ha két épületben vannak elhelyezve,

úgy hogy az egyik épületben vegyes nemû gyerme-

kek vannak elhelyezve, akkor ebben az épületben

biztosítani kell a kétnemû pedagógiai felügyeletet,

az ügyeletet és a készenlétet, bár ez inkább nagyobb

kollégiumokra jellemzõ);

- hol van az étkezde, kell-e délben felügyelet biztosí-

tása, vagy elég csak reggel és este;

- milyen szakmai képesítéssel rendelkeznek a nevelõ-

tanárok, el tudnak-e látni minden kollégiumi foglal-

kozással kapcsolatos feladatot, pl.: korrepetálás,

stb.

Tekintetbe kell azt is venni, hogy folyamatosan gon-

doskodni kell a pedagógiai felügyeletrõl azon tanulók

esetében, akik nem vesznek részt foglalkozáson, és a

kollégiumban tartózkodnak.

Ezeknek a figyelembevételével lehet meghatározni,

hogy egy kollégium hány pedagógust kell alkalmazni.

Nyíri Sándor
közoktatási szakértõ

Felhasznált irodalom:

- CD Jogász 

- Hatályos Jogszabályok Hivatalos Gyûjteménye

- 2002. január 31-i állapot szerint

- 1949. évi XX törvény

- 1992. évi XXII törvény

- 1992. évi XXXIII. törvény

- 138/1992. (X.8.) Korm. Rendelet 

- 1993. évi LXXIX. törvény

- 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

- 46/2001. (XII.22.) OM rendelet
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Tisztelt Kollégák!

Végre lehetõség nyílt arra, hogy intézményi szinten is

éremmel jutalmazzuk a szakmai munkában kimagasló

eredményeket elérõ kollégáinkat.

A KSZ ezüstözött bronz érméje kiváló lehetõséget nyújt

erre. A hátoldala babérkoszorúval díszített,  s mód van pl.

a kitüntetett nevének feliratozására is.

Az érme megrendelhetõ a KSZ címén: 

1068 Budapest, Városligeti fasor 10.

Tel./fax: ( 1 ) 352-9601

e-mail: kollegiumiszovetseg.mail.matav.hu

Ára: 1500 Ft+ÁFA



Régi igazság az, hogy egy vezetõre
bízott csoport irányítása annál ha-
tékonyabb lehet, minél jobban is-
meri a vezetõ a csoportjának a tag-
jait. A pedagógiában is igaz ez az
állítás. Minél alaposabban ismeri
a tanár, a nevelõ az iskolai osztá-
lyát, kollégiumi csoportját, annál
jobb eredményeket érhet el a taní-
tásban, annál hatékonyabb lehet a
nevelés. 

A kollégiumi nevelõ munkájának az

alapja az, hogy a rábízott közösség em-

beri kapcsolatait, viszonyait jól ismer-

je. Így a nevelés során adódó konflik-

tushelyzetekben könnyebben fel tudja

tárni a konfrontációk, összeütközések,

ellentétek valódi okait, s ezek ismere-

tében gyorsabban, hatékonyabban ké-

pes intézkedni. A csoport alaposabb is-

merete lehetõségeket biztosít a nevelõ-

nek arra is, hogy a rábízott közösség

szellemiségét nagyobb hatásfokkal le-

gyen képes formálni, alakítani. 

A kollégiumunkban immár két éve

több csoport közösségi szerkezetét

mértük fel szociometria segítségével.

És a felmérések során kapott eredmé-

nyeket megtanultuk értelmezni, ele-

mezni. A kollégiumi viszonyokra ki-

dolgozott sajátos technikának (a fel-

mérés elõkészítése, megszervezése, el-

végzése, az eredmények elemzése, ér-

tékelése stb.) az operatív nevelési

munkába való alkalmazhatósága kész-

tetett arra bennünket, hogy publikál-

juk a szociológiában egyébként ismert

eljárás kollégiumi neveléshez igazított

adaptációját.  

Az általunk kidolgozott eljárással pél-

dául gyorsabban lehet megtalálni, fel-

ismerni azokat a tanulókat, akik ugyan

látszólag magabiztosan mozognak a

kollégiumban, valójában még hónapok

elteltével is beilleszkedési zavarokkal

küszködnek, és emiatt a közösségi hie-

rarchia egyre alacsonyabb szintjei felé

sodródnak. Hogy ez az állapot ne rög-

zõdjön hosszú hónapokra, esetleg

évekre, elõször mielõbb meg kell talál-

ni ezeket a fiúkat és lányokat, majd is-

mert nevelési módszerekkel segíteni le-

het õket abban, hogy könnyebben le-

gyõzzék a neveltetésükbõl fakadó kor-

látjaikat, megtanuljanak kommunikál-

ni a környezetükkel azért, hogy mie-

lõbb eredményesek legyenek a tanulás-

ban, késõbb pedig a munkában, a pár-

választásban, a családalapításban. 

Az eljárásunk a kedvezõtlen folyama-

tok feltárását segíti, különösen a felde-

rítés szakaszában, de segíthet a pozitív

és negatív centrális, valamint a perifé-

riális személyek felkutatásában, neve-

sítésében is. 

A nevelésszociológia is empirikus, ta-

pasztalati úton kutatja az emberi kö-

zösségekben lejátszódó jelenségeket,

törekedve arra, hogy feltárja és elemez-

ze a maga eszközrendszerével a jelen-

ségek okait, forrásait, a közösség szer-

kezetének a változását, benne az egyes

indivídumok szerepét. 

Ez a tanulmány a szociálpedagógia

egyik alkalmazási lehetõségét kívánja

bemutatni a nevelés egyik sajátos ágá-

ban, a kollégiumi nevelés területén.

Az általunk kidolgozott eljárásnál a

vizsgálatok bázisa mindig egy-egy kol-

légiumi csoport. A csoport tagjai bizo-

nyos, elõre közölt szituációt, állapotot el-

fogadva nyilatkoznak kérdéssorok

alapján a társaikkal, esetleg megadott

célszeméllyel, célszemélyekkel kapcso-

latosan. 

Az a bizonyos, elõre közölt szituáció,
állapot lehet valós, de fiktív is. A kér-

déssorok szimpátia és antipátia, ill. ér-

dek és ellenérdek típusú kérdésekbõl

állhatnak. 

Például:

- Ha tehetnéd, a társaid közül kit vá-

lasztanál testvérnek, barátnak

/barátnõnek, férjnek/feleségnek, szü-

lõnek/tanítónak, mesternek/tanít-

ványnak stb.? 

- Kire támaszkodnál a legkevésbé a

szoba-, csoport-, kollégiumi társaid,

rokonaid stb. közül? 

A gyakorlat tanított meg bennünket

arra, hogy a szociometria használatá-

nál bizonyos szabályokat nagyon szi-

gorúan be kell tartani, ha korrekten

akarunk eljárni, ha a következtetésein-

ket az operatív nevelõi munkában is

fel kívánjuk használni. 

Ilyen szabályok:

- A vizsgált csoport tagjaival minden

esetben tudassuk és fogadtassuk el a

vizsgálat célkitûzéseit, magyarázzuk

meg a vizsgálat gyakorlati hasznát. 

- Magyarázzuk el azt, hogy mi a szoci-

ometria, és miképpen kell azt elké-

szíteni. 

- A kérdõívekre az elõzetes szóbeli ma-

gyarázatoktól függetlenül (a gyakor-

lat tanított meg rá bennünket) fogal-

mazzuk meg nagyon röviden a szoci-

ometria lényegét. Ha tehetjük (ha

van rá helyünk a kérdõíven) azt is,

hogy mi az adott vizsgálat célja. 

- Deklaráljuk és biztosítsuk a vizsgálat

egész idejére, tartamára, de az ered-

mények közlésére, esetleges publiká-

lására vonatkozósan is az anonimi-

tást, a személyiségi jogok és a szemé-

lyi adatok védelmet.

- A kérdéseknek egyszerûnek, a vizs-

gált kör számára jól érhetõnek kell

lenniük.

- Az egyes kérdések nem sérthetik az

emberi méltóságot. 

- A szociometriai kérdéssorozatok fe-

leljenek meg a vizsgálati alanyok ér-

telmi szintjének. Ne használjunk

olyan szavakat, olyan fogalmakat,

amiket a vizsgált korosztály vagy

csoport – például a szellemileg sérül-

tek csoportja - nem ért. Például: ak-

ceptál, indivídum, stb.

- Biztosítanunk kell azt, hogy a vizsgá-

lat alanyait ne érhesse semmilyen

külsõ befolyás a kérdéssorok kitölté-

se során. Például ne konzultálhassa-

nak a társaikkal, ne nézhessenek be-

le egymás kérdõívébe stb.

- Ha az egyes vizsgálatok eredményeit

össze kívánjuk hasonlítani, a kérés-

sorozatoknak tartalmilag azonosnak

kell lenniük. .

- A vizsgálat kiértékelés során kapott

eredményekrõl, következtetésekrõl

az anonimitást messzemenõen figye-

lembe véve lehetõség szerint mindig

adjunk tájékoztatást.

A szociometria olyan csoportkutatási

módszer, amelynek a segítségével fel-

tárni, számszerûsíteni, vagy éppen áb-

rákkal – például amerikai Jacob L.

Moreno által kidolgozott szocio-

gramokkal – láthatóvá lehet tenni azo-

kat a közösségi viszonyokat, amelyek

egyébként láthatatlanok. 

Az egyszerûsége, alkalmazásának az

olcsósága, gyorsasága, áttekinthetõsé-

ge miatt választottuk a szociometrián

belül a szociogramokat a kollégiumi

csoportok szerkezetének a vizsgálatá-

ra, a kapott eredmények elemzésére. 

Takács Gyula Gábor
kollégiumi nevelõtanár
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A kollégiumunkban ma mûködõ Irodal-
mi tea- és kávéház néhány nevelõtanár
által kezdeményezett rendezvénybõl fej-
lõdött ki fokozatosan. Bevallott célunk,
hogy meg szeretnénk ismertetni a diáko-
kat a kultúrált szabadidõ-eltöltés egyik
szép, a polgári társadalmakra jellemzõ
formájával, a klubélettel. Olyan miliõt
kívánunk kialakítani ezeken a tea- és
kávéház estéken, ami lehetõséget, alter-
natívát, ugyanakkor mintát is kínál a
diszkók, multiplexek mellett. Szeretnénk
megerõsíteni ezekkel az estekkel a kollé-
gistáinkban a polgári értékrend kiala-
kulását, bemutatni a szabadidõ-eltöltés
szociális, az emberi kapcsolatokat erõsí-
tõ olyan formáját is, amely nem a kocs-
mákhoz, talponállókhoz, mulatókhoz,
bárokhoz, stadionokhoz (alkoholhoz, ci-
garettafüsthöz, drogokhoz, trágár, dur-
va megnyilvánulásokhoz) kapcsolódik. 

2001. tavaszán rendezett Kollégiu-
mi hét keretében mûködött elõször

teaház. Váratlan sikere, népszerû-

sége kínálta a lehetõséget

arra, hogy több kollé-

gistát is bevonjunk a

szervezésbe, és a

megvalósításba is. A

következõ alkalom-

mal tanári felügyelet

mellett a közremûkö-

désre vállalkozó diá-

kok már maguk ké-

szítették el és szolgálták

fel a teát, a tea mellett

majszolható pogácsát és

teasüteményt, és - elõzetes

szakmai felkészülés után -

tájékoztatatták a kollégista tár-

saikat az egyes teafélékrõl, elõnyös

hatásukról.

A további siker, népszerûség in-

dokolta azt, hogy továbbgondoljuk

a teaház pedagógiai perspektíváit:

a teaházat nagy számban látogató

kollégisták ne csak passzív szemlé-

lõi, élvezõi legyenek a teázásnak,

hanem tevékeny közremûködést is

vállaljanak a teaház keretében kí-

nálható programok megvalósításá-

ban. Ha programokat, például iro-

dalmi programokat, ügyességi ve-

télkedõket, társasjátékokat kívá-

nunk szervezni, akkor ne csak tea-

ház, hanem kávéház is mûködjön.

Kis mûsorblokkot, programot szer-

veztünk, melynek keretében már

egy költõt is meghívtunk, saját al-

kotásaikat (verset, prózát) olvas-

tak fel diákok. Néhányan azzal ke-

resték meg a szervezõket, hogy szí-

vesen kiállítanák az alkotásaikat:

rajzaikat, festményeiket, fotóikat,

illetve zenélnének, énekelnének. 

Kedvezõen fogadták a kollégistá-

ink azokat a kezdeményezéseket

is, hogy nyissunk vendégkönyvet,

az egyes esték mûsorait plakáto-

kon is népszerûsítsük, és néhány

tea- és kávéházi estét pedig vala-

melyik nép kultúrájának szentelje

a ház. 

Például ez év januári tea- és kávé-

házi estje az orosz, az áprilisi a ma-

gyar kultúráé volt. A ház vendégei

ismerkedhettek az orosz nép zené-

jével, irodalmával, képzõ- és film-

mûvészetével, nem utolsó sorban

teázási és/vagy kávézási szokásai-

val is.  A jövõben szeretnénk azt is

elérni, hogy a nemzetiségi kulturá-

lis programok keretében a vendé-

geink megtanuljanak egy-egy

olyan dalt, esetlege táncot – példá-

ul a görög esten a szirtakit - ami

jellemzõ az adott nemzetre. 

A teaház az eredeti szerep-

körét kinõve vált fokozatos

a mai Irodalmi tea- és kávé-
házzá. Több nemes célt is

kívánunk elérni az esték

rendezésével:

A házat szervezõ tanáro-

kon és diákokon kívül a

kollégium minél több ta-

nárát és diákját vonjuk be

a programok szervezésébe,

megvalósításába. 

Az egyes esték mûsorainak

az összeállításával, megva-

lósításával ki lehessen majd

alakítani a kollégiumban

egy sajátos hangulati ele-

meket is hordozó színes

klubéletet. 

Az egyes klubesték mû-

sorai biztosíthassanak

keretet közéleti embe-

rek, elõadómûvészek,

költõk, írók, képzõmûvészek

kultúrált meghívására, fogadására,

és bemutatkozási lehetõséget kí-

nálhassanak a vállalakozó kedvû

diákoknak, de a tanáraiknak is sa-

ját alkotásaik, mûvek felolvasásá-

ra, gyûjteményeik bemutatására

(képzõ- és konyhamûvészet, fotó

stb.), éneklésre, zenélésre Felolva-

só esteket lehessen rendezni ismert

és ismeretlen költõk és prózaírók
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mûveibõl. Valóban aktuális kérdé-

seket lehessen közösen megbeszél-

ni, megvitatni.

Amikor az anyagi feltételeket sike-

rül megteremtenünk, azt tervez-

zük, hogy olyan pályázatokat is ki-

írhassunk, amelyek majd még job-

ban inspirálják a diákjainkat da-

lok, versek, prózák írására, plaká-

tok, rajzok, képek, fotók, szobrok,

tûzzománcok, kerámiák stb. készí-

tésére. 

Komoly pedagógiai siker, ha

nemcsak egy csoporton belül, ha-

nem kollégiumi szinten is kiková-

csolódnak alkotó közösségek. Az

elmúlt tanévben az Irodalmi tea- és
kávéház mûsorválasztékát bõvíten-

dõ, Csor-bóka néven megalakult

egy kis táncegyüttes, amelynek a

szakmai irányítója egy nálunk ta-

nuló koreográfus kislány Kárpátal-

járól. Egy ilyen együttes szervezé-

se, mûsoruk elõadása sok feladat-

tal jár. Nemcsak a táncosok próbá-

iknak egyeztetése, megszervezése,

hanem a zene kiválogatása, a kore-

ográfia megtervezése és igazítása

az adottságokhoz, a ruhák megter-

vezése és megvarrása, a színpadi

viszonyok megteremtése, stb. Kol-

légista fiúk és lányok néhány neve-

lõvel nagyszerû dologra szövetkez-

ve sok-sok órát szántak arra, hogy

valami nagyszerût teremtsenek:

ukrán és magyar táncot mutassa-

nak be már a megalakulás évében. 

A közösen átélt esték tagadhatat-

lan népszerûsége igazolta az Irodal-
mi tea- és kávéház létjogosultságát,

és azt is, hogy hírt adjunk felõle,

hogy másoknak javasoljuk ilyen

házak létrehozását, alapítását. 

Takács Gyula Gábor
nevelõtanár
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2002. október 

Irodalmi tea- és kávéház a Kollégiumi hét keretében,

valamint a cseh és szlovák kultúra jegyében:

Irodalom:
Katz tábori lelkész monológjának az elõadása a

Svejkbõl.

Zene:
Élõ harmónium- és gitármuzsika, ének.

Karel Gott dalai.

A Cseh Filmharmonikusok játszanak.

Film:
A hentes (magyar-szlovák film), vagy a Sörgyári

kapriccsó (csehszlovák film), vagy a Hair (Milos

Forman film).

Képzõmûvészet:
A nyár, az iskolakezdés jegyében készült képzõmû-

vészeti alkotások kiállítása.

Egyéb:
Knédli-party.

2002. december 

Irodalmi tea- és kávéház a karácsony jegyében:

Irodalom:
A karácsony jegyében készült irodalmi pályázatok

elõadása, felolvasása. 

Zene:
A karácsony jegyében készült zenei pályázatok elõ-

adása. 

Élõ harmónium- és gitármuzsika.

Film:
Karácsonyi történet (Amerikai film).

Képzõmûvészet:
A karácsony jegyében készült képzõmûvészeti alko-

tások kiállítása.

2003. február 

Irodalmi tea- és kávéház a farsang jegyében:

Irodalom:
A farsang jegyében készült irodalmi pályázatok elõ-

adása, felolvasása. 

A farsang a magyar irodalomban.

Zene:
A farsang a komolyzenében. 

Élõ harmónium- és gitármuzsika, ének.

Az állatok farsangja.

Film:
Rómeó és Júlia (amerikai film).

Képzõmûvészet:
A farsang jegyében készült híres festmények.

Egyéb:
Szellemi vetélkedõ a farsang jegyében.

Mókás farsangi játékok.

2003. április 

Irodalmi tea- és kávéház a Kollégium hét keretében

a görög kultúra jegyében:

Irodalom:
Sappho, Platon és mások írásai.

Zene:
Vangelis, Demis Russos, és sokan mások.  

Tánc és táncház:
Szírtaki.

Film:
Phaedra  vagy  Zorba, a görög

Képzõmûvészet:
Képzõ- és iparmûvészeti kiállítás a görög kultúra je-

gyében. 

Egyéb:
Nõi és férfi szkander - bajnokság görög módra. 

Az Irodalmi tea- és kávéház 2002-2003-as tanévi  programjának terve



Ilyenkor bennünk nevelõkben csak-
úgy mint a gyerekekben egyaránt érzõd-
nek az új találkozással járó várakozás
aggodalmaktól sem mentes feszültsé-
gei, izgalmai, reményei. Így az új tanév
elején különösen az új diákokat várva,
kölcsönösen méregetjük egymást, ter-
vezgetünk, s arra gondolunk, hogy va-
jon mit tudunk majd kölcsönösen meg-
valósítani az elképzeléseinkbõl, a prog-
ramunkból. Néha a fellegekben járunk,
máskor elégedettek lennénk a kívülálló
számára szerénynek tûnõ, prózaibb igé-
nyek megvalósításával is. Mivel a gye-
rekeink a kollégiumot nem csak látogat-
ják - mint az iskolát - hanem itt is lak-
nak, ezért ilyen természetes alapvetõ
igénynek tûnhet többek között a közös
vagyon állagmegóvása. Ez fokozott je-
lentõséggel bír, pl. új eszközbeszerzés
vagy egy felújítás után. Egyszerûnek tû-
nõ probléma, hiszen azt gondolhatnánk,
hogy a diákjaink már a szülõi házban
megtanulták hogyan kell vigyázni a ké-
nyelmüket szolgáló közvetlen környe-
zetükre. Az is természetesnek tûnne, ha
minden leendõ diákunkat legalább kellõ
instrukciókkal indítanák el otthonról a
kollégiumba. Az évtizedek tapasztalatai
alapján azonban sajnos van némi alapja
annak, hogy a rongálások terén a pre-
venciós munkánk sikerét illetõen a csak
kevesek által (el)ismert erõfeszítéseink
ellenére se lehessen teljes az optimiz-
musunk. Más szóval sajnos mindnyájan
jogosan tartunk a kisebb-nagyobb értel-
metlen, szándékos rongálásoktól. De
mit tegyünk, mit tehetünk, amikor majd
valóban szembesülnünk kell az ilyen, a
lényegi munkát hátráltató problémák-
kal? Hogyan oldjuk meg ezeket a hely-
zeteket, amikor tudjuk, hogy nem na-
gyon számíthatunk /most sem/ segítség-
re? Mi a helyzet ezekben az esetekben
az elkövetõk, a felelõsök megállapításá-
val, a felelõsségre vonás lehetõségét ill.
a kártérítési kötelezettséget illetõen? 

Hogyan néz ki az ide vonatkozó jogi
háttér? Ilyenkor megélénkül az érdek-
védelem, elõkerülnek a diák-és szemé-
lyiségjogok, na és persze a tanári köte-
lességek. A különbözõ követendõ és til-
tó szabályozókról hamar kiderül, hogy
egyébként általában szépen hangzanak,
csak éppen konkrét esetben nagyon ne-
héz a hatékony alkalmazásuk. 

Röviden: A rongálást elkövetõ kollé-

gista tanulóval szemben – még szándé-
kosság esetén is – a kártérítés foganato-
sításának lehetõségei a gyakorlatban
nem megfelelõek. 

Errõl már sokan, sokfélét gondoltak,
de a rend megtartására irányuló, a neve-
lõk munkáját támogató megfelelõ jogi,
adminisztratív háttér továbbra is hiány-
zik. Olyan ez, mint a cölibátus. Aki
szenved tõle, az nem tehet ellene, aki te-
hetne, az meg nem szenved tõle. 

Úgy gondolom, hogy a kedvezõbb
helyzet létrejöttének az lehet az egyik
akadálya, hogy a használhatóbb szabá-
lyozók megalkotásánál a döntéshozók
talán soha nem éltek át ilyen helyzete-
ket. Kiszámolta –e már valaki, hogy
akár a kollégisták, akár a szállóvendé-
gek mennyi kárt okoztak évente egy-
egy adott intézményben? Mi lehetne a
megoldás? Mit lehetne tenni a bajok
megelõzése ill. a gyógyítása érdekében?
Bármirõl is legyen szó, két dolgot ki le-
het mondani. Egyrészt a csodaszert még
nem ismerjük, másrészt pedig a kollé-
gisták romboló magatartása ügyében
semmi sem helyettesítheti a szülõk fele-
lõsségét és a nevelõtanárok következe-
tes munkáját.

Mint annyi más területen, ezen a téren
is érdemes lenne ismereteinket kiszéle-
síteni. Hasznos lenne, pl. utánanézni,
hogyan csinálják a hasonló dolgokat
más, nálunk hatékonyabban mûködõ or-
szágokban. A megszokott szomszédain-
kon kívül kiterjeszthetjük vizsgálódása-
inkat akár eddig kevésbé ismert távoli
országokra is. Könnyen megeshet, hogy
találhatunk olyan, nálunk is adaptálha-
tó, beruházást sem igénylõ példákat,
amelyek alkalmazásához legfeljebb
csak szemléletváltásra lenne szükség.
Olyan egyszerû módszerekre gondolok,
mint amelyeknek pl. Koreában már régi
hagyományai vannak.  Az ottani közok-
tatásban is mûködnek a fiatalok számá-
ra bentlakásos intézetek. 

Õk is tudják akár csak mi, hogy a
többnyire vidékrõl a városba bekerült
kultúrára szomjas középiskolás korosz-
tály a kollégiumokban a nagy hatás-
körrel felruházott nevelõkre bízva,
egyik napról a másikra olyan szerény,
visszahúzódó diákká válik, akinek a ta-
nuláson kívül egyetlen gondolata, ho-
gyan becsülje meg az értékeket, ho-
gyan feleljen meg az elvárásoknak.

Eközben a szolid kollégisták életritmu-
sa lelassul, s mindnyájan a nyugdíjas
fekvõbeteg bölcsekhez válnak hasonló-
vá. 

Mindezek ellenére a példaként citált
távoli országban - amelynek kultúrája
mellesleg ötezer éves múltra tekint
vissza - nem tartják feleslegesnek és
antihumánusnak, de még személyiséget
sértõnek sem, hogy a miénkhez hasonló
ingyenes kollégiumokban a tanulók fel-
vételének egyik alapfeltétele a kaució.
Õk úgy gondolják, hogy a kollégiumi
hely elfoglalását megelõzõen a felek
egy szerzõdést kötnek. Ebben a kollégi-
um felsorolja, hogy mit kínál, a diák pe-
dig, hogy mit vállal. Ez világossá teszi,
hogy ha a diák nem teljesíti a vállalása-
it, akkor nem maradhat a kollégiumban.
Nem kell eltanácsolni, a teljesítés elma-
radásának a puszta ténye megszünteti a
tagsági viszonyát. Nincs figyelmeztetés,
utolsó esély, huzavona. Rend van. A
pénzben is kifejezhetõ kérdésekben a
kollégium ezen felül garanciát is kér. Ez
azt jelenti, hogy az intézmény felsze-
reltségének és az elhasználtságának
függvényében a diáknak a beköltözés-
kor számottevõ összeget kell készpénz-
ben átadnia a kollégiumnak. Ezt a pénzt
–kauciót – egy esetleges károkozás ese-
tén a kollégium a helyreállításra fel-
használja. Ha a diák nem okoz kárt, ak-
kor távozáskor természetesen vissza-
kapja a pénzét. Ez egyrészt visszatartó
erõ, másrészt rongálás esetén a kár oko-
zója téríti meg a kárt, nem pedig a vét-
len többség.  Én úgy gondolom, hogy a
fent vázolt képletet nálunk is lehetne al-
kalmazni. Szerintem az említett jelen-
ségnek minden közvetlen és közvetett
érintettje egyetértene egy helyileg ki-
dolgozandó és követendõ olyan eljárás-
sal, amelynek alkalmazása egyszerûsí-
tené a hasonló gondok megoldását.  Is-
mét ki kell hangsúlyozni azonban, hogy
ez nem helyettesíthetné a nevelõmun-
kát, de bizonyára akadályozná a járvány
terjedését és a bajok gyógyításának egy
igen hatékony eszköze lehetne. 

Én azzal értenék egyet, hogy a kaució
az egész országban minden kollégium-
ban kellene, de a mértékét helyileg le-
hetne szabályozni. Ez senkinek sem sér-
tené az érdekét, s mindannyiunkat szol-
gálna.

Wagner István, Gyõr
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Gyakorlatias gondolatok a tanévkezdés idején
A tanévkezdés a kollégiumokban sem mentes az izgalmaktól.
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Az emberek általában azt gondolják,
hogy tanulni nagyon könnyû. Csak le
kell ülni a könyv mellé, aztán már
megy is. Aki már próbálta, az bizony
tudja, hogy nem mindig ilyen egysze-
rû. Ott vannak például a csábítások,
amiket le kell gyõzni, és ez bizony em-
bert próbáló feladat. Most néhány ta-
nácsot szeretnénk neked adni, amik
talán könnyebbé és fõleg hatéko-
nyabbá tehetik a tanulásodat. 

Talán meglepõnek tûnik, de a tanulás-
hoz kipihenten kell hozzáfogni. Ha
hazaértél az iskolából, ne ülj neki rög-
tön tanulni, (még akkor sem, ha a ma-
mád erre akar "rábeszélni"), hanem pi-
henj elõtte egy kicsit, hallgass zenét,
esetleg olvasgass, és csak ez után fogj
neki a munkának. Mert bizony a tanu-
lás munka, akárki akármit is mond. 

Teremts megfelelõ környezetet a ta-
nuláshoz! Ne papír és könyvhalmaz
tetején üldögélj, hanem tegyél rendet
az íróasztalodon: csak az legyen a ke-
zed ügyében, amire éppen szükséged
van. A külsõ rend segít a belsõ rende-
zettség megteremtésében is. Ehhez
persze az is hozzátartozik, hogy ne a
heverõn elterpeszkedve tanulj, mert
ebben a fizikai állapotban a gondola-
tok is sokkal könnyebben elkalandoz-
nak. 

Érdemes a tanulást a számodra nehe-
zebb tantárggyal kezdeni. Egyrészt az
elején a legnagyobb az elszántság, pi-
hentebb is vagy, ha a nehezén már át-
rágtad magad, az olyan sikerélményt
ad, hogy a könnyebb dolgok játszva
mennek. De, ha úgy érzed, elfáradtál,
lehet tartani egy 10-15 perces szüne-
tet, de ne hosszabbat, mert akkor már
nagyon kizökkensz, és nehéz lesz újra
kezdeni. Ha tankönyvbõl tanulsz, ké-
szíts közben jegyzeteket! Egyrészt ne-
hezebben kalandozik el az ember gon-
dolata, ha le kell írnia valamit, más-
részt végig kell gondolnod az olvasot-
takat, hogy kiemeld belõle a leírandó
lényeget, és ez már fél siker. Persze az
sem elhanyagolható szempont, hogy
aztán már elég a jegyzeteidet átnézni.
Biztos, hogy így lassabban megy, de
meglátod: sokkal hatékonyabb.   

Talán dedós módszernek tûnik, de né-
ha - fõleg olyan tanulnivalóknál, ahol
meg kell érteni valamit - sokat segít-
het, ha valakinek megpróbálod elma-
gyarázni, amit megértettél. Számtalan-
szor elõfordul, hogy az ember azt hi-
szi, érti az adott dolgot, aztán a másna-
pi dolgozatnál kiderül, hogy mégsem
így van. Ha neked kell valamit elma-
gyaráznod, rögtön kiderülnek a bi-
zonytalanságok. És talán ami a legfon-
tosabb: ne leküzdendõ akadályt láss a
tanulásban, próbáld megtalálni az ér-
dekeset, az izgalmasat abban, amit ta-
nulsz. 

Ezek a tanácsok persze semmi rend-
kívüli dolgot nem tartalmaznak - saj-
nos a tudástöltõ tölcsért még nem ta-
lálták fel -, de talán érdemes õket ki-
próbálni, és néhány rosszul beidegzõ-
dött tanulási szokást lecserélni. A
munkát azonban sosem lehet megspó-
rolni! A tanulás sebességének és haté-
konyságának egyik legfontosabb
összetevõje a figyelem összpontosítá-
sa, idegen szóval: koncentráció. Azt a
jelenséget pedig, mikor több zajforrás
megosztja a figyelmet, interferenciá-
nak hívja a pszichológia. Az ember
szellemi kapacitása véges, éppen ezért
megosztott figyelem mellett kevesebb
energia jut egy-egy munkára. 
Az egyes emberek  különbözõképpen

és eltérõ mértékben képesek az össz-
pontosításra. Az alkattan feltárta azo-
kat az összefüggéseket, melyek az
egyes ember alkata és figyelmének
természete között állnak fenn. Min-
denki számára fontos, hogy tisztában
legyen saját figyelmének természeté-
vel. 

Az olvasott szöveg elsajátításának
menetében kulcsfontosságú, hogy a
szaknyelven regressziónak nevezett
jelenséget kiküszöböljük. A regresszi-
óban az olvasás figyelmetlen, ezért új-
ra és újra visszatér a már olvasott szö-
veghez. Annak értelme ezáltal össze-
zavarodik, az olvasás ideje megnyúlik,
hatásfoka drasztikusan romlik. A reg-
ressziót kétféle módon küszöbölhetjük
ki. Elõször is szoktassuk hozzá ma-
gunkat az egyszeri, figyelmes olvasás-
hoz azzal, hogy adott idõ alatt olva-
sunk el egy szöveget, majd összefog-
laljuk - ehhez egy-két perc alatt elol-
vasható szövegek felelnek meg. Ilyen
szövegekkel egyes nyelvvizsgákon is
találkozunk (pl. TOEFL). A másik
módszer, hogy figyelmünket elõre ak-

tiváljuk. A szöveg címe és elõzetes is-
mereteink alapján elgondoljuk, mit
tartalmazhat az adott szöveg, majd ol-
vasás közben összevetjük a kettõt. Ez-
által a figyelem végig ébren marad, vi-
tatkozunk a szöveggel. Ha a gondolat-
menet bonyolult, rövid visszalapozás
és összefoglalás után folytassuk az ol-
vasást. Ezekhez a gyakorlatokhoz a
kereskedelemben manapság kapható
olcsó intelligencia-tesztek tökéletesen
megfelelnek, hiszen adott idõ alatt kell
teljesíteni bizonyos mennyiségû fel-
adatot. A figyelem javulásával mintha
intelligenciánk is javulna - ez azonban
inkább a tesztek megbízhatatlanságát
mutatja, mint az okosodást, amire
egyébként sincs szükség. A gazdasá-
gos felhasználás elegendõ lesz. A fi-
gyelem képessége gyakorlás útján je-
lentõsen fejleszthetõ. Akár 12-13 szo-
ros hatékonyság és pontosság- növe-
kedést is elérhetnek azok, akik folya-
matosan használják bizonyos képessé-
geiket. Ezért elõször is ki kell válasz-
tani, mely területeken akarunk fejlõd-
ni, majd szükséges, hogy ezeket folya-
matosan teszteljük. A fejlõdés ugyanis
meghozza a kedvet a további fejlesz-
téshez. Minden megfigyelésünket fog-
laljuk szavakba, lehetõség szerint ír-
juk le. Ez elõsegíti az emlékezést és a
tudatosítást. Mihelyt lehetõség nyílik
rá, a szöveg totális megfigyelésérõl át
kell térni az analitikus megfigyelésre:
ilyenkor már nem a teljes szöveget,
hanem az ismereteinktõl való eltérést
rögzítjük. Ehhez mindig elõre össze
kell foglalni az adott tárgyra vonatko-
zó ismereteinket. 
Hasznos, ha egymás helyesírását javít-
juk. Ilyenkor már ismert szabályokat
kell erõs összpontosítás mellett alkal-
mazni, és a sebesség növekedése jelzi
fejlõdésünket. (A mai kiadói gyakorlat
mellett szinte bármely olcsó újság
vagy regényfüzet megteszi ilyen cél-
ra.) 

Mindezek alapján tehát azt mondhat-
juk, hogy a tanulás körülményeinek
megteremtése kulcsfontosságú. Az is
rendkívül fontos, hogy a megfelelõ
módon üljünk neki a tanulásnak -
rossz kezdést csak rossz vagy még
rosszabb folytatás követhet. Ha vi-
szont erõs elhatározással és jó össz-
pontosítással kezdünk a tanulásnak,
sokkal hatékonyabbak és gyorsabbak
leszünk, nem beszélve arról, hogy így
élvezetes is. 

Tanulni! 
De hogyan?

tanácsok-tanulóknak
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A debreceni Váci Mihály Középisko-
lai Szakkollégium minden év május el-
sõ hetében rendezi meg a Takács Zsolt
sakkcsapat emlékversenyt Hajdú-Bihar
megye középfokú kollégiumai számá-
ra.

A verseny névadója Takács Zsolt
(1981. november 27. – 1999. december
28. ) 1966-tól lett a Váci Mihály Kollé-
gium lakója. A Brassai Sámuel Mûsza-
ki Középiskola legjobb tanulója, cso-
portja önkormányzati képviselõje volt.
Rögtön bekapcsolódott a kollégium
sakkéletébe, ahol egyre eredményeseb-
ben szerepelt. Az 1997-98-as tanév vé-

gére már betegen járt iskolá-
ba. A következõ tanév elsõ
félévében kezelésen kórház-
ban feküdt, tanév végén osz-
tályozó vizsgát tett, de a ha-
lálos kór minden erõfeszítése
ellenére legyõzte szervezetét.
Emlékét ezzel a versennyel
kegyelettel õrizzük.

A márciusban meghirdetett
versenyen két lány és tíz fiú-
csapat vetélkedett a minél
jobb helyezésért. A csapatlét-
szám 3+2 fõ lehetett. 
A háromfõs csapatok küzdel-

mében a lányoknál – két játszma után –
a házigazda csapat gyõzedelmeskedett
a berettyóújfalui Karácsony Sándor
Kollé-gium lányai fölött. A gyõztes
csapat tagjai: Ábri Judit, Szabó Anita,
Szabó Piroska, Terdik Judit.

A fiúknál ötfordulós svájci rendszer-
ben dõlt el a végleges sorrend:
I. Gábor Dénes Kollégium Debrecen
( Antal Gábor, Balázs Zsolt, Bényei
Antal, Zoltán Lajos )
II. Református Kollégium Debrecen
( Adorján Attila, Harsányi Gábor, Lakó
István, Ónodi Gábor )

III. Váci Mihály Középiskolai Szak-
kollégium Debrecen
( Botlik Márton, Garai József, Krizsán
András, Pécsi László, Terdik Judit )
további helyezések:

Deák Ferenc Koll., Szent József Koll.,
Gulyás Pál Koll., Széchenyi István
Koll. Hajdúböszörmény, Körösi
Csoma Sándor Koll., Hajdúnánás, Ka-
rácsony Sándor Koll. Berettyóújfalu.

A verseny befejeztével a csapatok
emléklapot vehettek át. A gyõztes Gá-
bor Dénes Kollégium csapata még ha-
zavihette – már másodízben – a ván-
dor-kupát.

A verseny szervezõje és vezetõje
Pethõ Gábor tanár

TTaakkááccss  ZZssoolltt  
ssaakkkk--eemmlléékkvveerrsseennyy

...hûvös szelek járnak, nagy bánata
van minden diáknak. Tényleg bána-
tos vagy, hogy újra itt az iskolasze-
zon? Utálod, hogy karácsonyig
megint ki se fogsz látszani a tanul-
nivalóból? Fanyalogva gondolsz a
fülledt levegõjû tantermekben eltöl-
tendõ hosszú, unalmas órákra?
Vagy várod már, hogy találkozhass
a haverokkal, a jófej matektanár-
ral, és Janival a büféssel, aki ugyan
teát fõzni nem tud, de a párizsis
szendvicse isteni?

Ha engem kérdezel, én mindig ambi-
valens érzésekkel gondolok így nyár
végén a sulira. Emlékszem, mielõtt
elkezdtem a gimit, gyomorgörccsel

mentem le a gólyatáborba augusztus
végén. Fogalmam sem volt, mi vár ott
rám, hogy mit várnak majd el tõlem a
gimnáziumban, és hogy milyen em-
berekkel leszek körülvéve. Ezen, azt
hiszem, mindannyian átesünk. A do-
log végül is jól sült el. Imádtam az
osztályomat, megismertem a tanáro-
kat, egyeseket megkedveltem, máso-
kat nem.

Persze amikor negyedik elõtt men-
tem a gólyatáborba, az már más volt.
Akkor már nem izgultam amiatt,
hogy mit várnak tõlem. Sõt, be kell
vallanom, élveztem is, hogy most
nem én vagyok az "új", a "kicsi".
Ugyanakkor, emlékszem, mennyit
készültünk a gólyáknak szánt felada-
tokra. Tudtuk, hogy lesz olyan, ami-
ért majd utálnak minket, de azért a
vízbedobálós mókát õk is élvezték.
Próbáltunk nekik hasznos informáci-
óval szolgálni a suliról, például, hogy
melyik kávéautomatában iható a ká-

vé, hogy hogyan lehet a bulikra alko-
holt csempészni, vagy hogy melyik
tanárral nem érdemes packázni.
És azon a nyáron vártam a következõ
évvel eljövõ bulikat is, mint a gólya-
bál, a szalagavató, a ballagás. És ak-
kor még nem voltam tudatában an-
nak, hogy az a nyár volt az utolsó,
amit a suli kötelékében, úgymond
biztonságos környezetben töltök. 

És vége a nyárnak is. De meg kell,
hogy mondjam neked, már várom az
új tanévet. Várom, hogy visszaálljon
az a bizonyos rendszer az életembe,
hogy reggel felkelek, elmegyek az
órámra, napközben dumálok az évfo-
lyamtársakkal, könyvtárba megyek,
majd estefelé, kicsit fáradtan hazaé-
rek. Jó volt pihenni pár hetet, és
együtt lenni azokkal, akikkel egész
évben nem nagyon tudtam foglalkoz-
ni, de azt hiszem, nekem szükségem
van erre a "rendszerre".

Becz Dorottya
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