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Hazánkban a kollégiumi gondolat fel-

tehetően Nyugatról került át. A Mey-

er’s Lexikon tanúsága szerint Angliá-

ban kollégiumnak nevezik azokat az

egyetemi intézeteket, amelyeket az

állam hozott létre,, vagy magánszemé-

lyek alapítottak. Oxfordnak például 26

kollégiuma van, s ezek közül a legré-

gebbit Alfred király létesítette 872-ben.

(Meyer’s Lexikon IV. köt. 1886. 210.l.)

Franciaországban Robert de Sorbonne

IX. Lajos király udvari papja hívta élet-

re a párizsi egyetemi kollégiumot

1253-ban. Párizson kívül más egyete-

meken is alakultak kollégiumok vagy

bursák, amelyekben a szegény tanulók

ingyen, a többiek fizetésért kaptak

lakást és ellátást. Jóllehet a főiskolai

kollégiumok ezúttal nem tartoznak

vizsgálódásaink körébe, a fentieket

mégis megemlítettük, mint a bentlaká-

sos nevelési intézmények feltehető

gyökereit.

Nem telt el egészen másfél évszázad,

és Magyarországon is megjelent az

első kollégium az 1390-es évek elején.

Ennek alapítója szintén a római katoli-

kus egyház volt, hasonlóan a nyuga-

tiakéhoz.  A Collegium Christit Simon

István, hazánk legjobb elméleti és gya-

korlati kollégiumpedagógusa és szak-

értője az „első magyar népi kollégium-

nak” nevezte.(dr. Simon István: Kollé-

giumtörténeti vázlatok és tanulmá-

nyok, Bp. 1998. 18.l.) Az esztergomi 8

székesegyházi iskolához kapcsolt

intézményt Budai János alapította sze-

gény sorsú tanulók számára. 

Növendékei a székesegyházi iskola

nagydiákjai közül kerültek ki, akik –

miközben tanulmányaikat végezték – a

kollégium kis szobáiban külföldi egye-

temi tanulmányokra készültek fel. Jó

eszű és csakis szegény származású diá-

kok lehettek a tagjai, akik diplomát a

bécsi, prágai vagy más egyetemen sze-

reztek. Az alapítólevél leszögezte: a

kollégium gondoskodik a hazai és kül-

földi tanulmányok költségéről és a diá-

kok minden más szükségleteiről is. Az

a volt növendék azonban, aki később

jól jövedelmező, magas állásba került,

köteles volt taníttatása költségeit az

alma maternek visszatéríteni. Másfél

évtizedig működött a Collegium Chris-

ti az ábrázolt formában, amelynek

során sajátos vállalt feladataihoz mér-

ten nyilván hozzácsiszolódott sajátos

pedagógiai tartalma is.

Ez a már elsőként említett kollégium

„feltalálta” azt a formát, módszert és

eszközt, amelyre az országnak szüksé-

ge volt, és amelyet Nyugat- és Kelet-

Európa országainak eltérő gazdasági-

társadalmi fejlődése megkövetelt. Nyu-

gaton a feudális társadalom túlérett

bomlásakor organikus módon bontako-

zott ki és fejlődött a tőkés társadalom.

Kelet-Európában, így Magyarországon

is a XX. század elejéig-közepéig meg-

maradt a nagybirtok-rendszer, ez pedig

fenntartotta, majd újratermelte a sze-

génységet, a legnagyobb százalékban

falun. 

Az új nézeteket képviselő reformáció

azonban nemcsak Nyugat-Európában,

de hazánkban is megjelent. Protestáns

iskolák és kollégiumok alakultak, sok

esetben a hollandok eszmei és anyagi

támogatásával.

Mielőtt a protestáns oktatásügyről

beszélnénk, érdemes még a katolikus

kollégiumokról is szólnunk. A katoli-

kus tanügy keretében a középkorban a

nagydiákok az iskola épületében lak-

tak, együttélésükről írásba foglalt sza-

bályok rendelkeztek. Hosszú, fekete

(klerikus) ruhát viseltek, a nagydiákok

oktatták a kisebb tanulókat. Ilyen volt

az esztergomi káptalani iskola, vala-

mint a győri, veszprémi, pécsi, egri,

nagyváradi, gyulafehérvári bentlakásos

káptalani iskola is.

A XVI-XVIII. Századi jezsuita termi-

nológiában a „collegium” a jezsuita

rendház az iskola (gimnázium, akadé-

mia vagy egyetem) együttesét jelentet-

te. Az 15999. évi Ratio Studiorum sze-

rint főiskola jellegű intézmény, amely a

teljes gimnáziumot, a filozófiát és a

teológia oktatását foglalta magában. Az

iskolát általában elválasztották a szál-

lás és étkezést biztosító bentlakástól,

amelyet konviktusnak neveztek. A

Ratio Studiorum egyúttal a szigorú

oktatási szabályzat is volt. Meghatá-

rozta, ki taníthat mit és hogyan. Előír-

ta: a tanulók miképpen viselkedjenek,

Dr. Pogány Mária

A magyar középiskolai kollégiumok, 
mint hungaricumok
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milyen módon éljenek, öltözködjenek,

és így tovább.

A jezsuiták a tanítóképzést saját intéz-

ményben, a kollégium repetentiumban

szervezték meg. Nagy figyelmet fordí-

tottak a tanulmányi munkára, a tanulók

versenyeztetésére, az önképzésre, az

iskoladrámák betanulására, előadására.

A soproni iskolában bevezették a fran-

cia nyelv tanítását, a konviktusban

vívást, táncot tanítottak. Az ünnepek

előestéjén „fordított napot” tartottak

vidám ünnepléssel, színházi előadás-

sal. A XVIII. század közepére a neme-

si konviktusok száma 18-ra emelke-

dett. A legjelentősebb jezsuita konvik-

tusok Nagyszombatban, Pozsonyban,

Győrben és Kassán működtek. (Simon

István: id. mű 12., 22., 25.l.)

A XVIII. században Mária Terézia

uralkodása alatt kibontakozó merkan-

tilista gazdaságpolitika soha nem látott

méretekben kiterjesztette az államhata-

lom hatáskörét. Korlátlanul kezdett

rendelkezni a földműveléssel, az ipar-

ral, a kereskedelemmel, a gyáriparral

valamint a szellemi élet szinte minden

szférájával. A fejlődés, az új eljárások a

természettudományok mélyebb isme-

retét feltételezte. Ezt a szükségletet

ismerték fel a piarista kollégiumok. A

piarista rend honosítása hazánkban

1715-ben ment végbe. Első kollégiu-

maik nagyon hasonlítottak a jezsuitá-

kéhoz,, de hamarosan megmutatkoztak

a különbségek is. Fontos szerepet

kapott egyes tárgyak magyar nyelven

történő oktatása. És ami a kor legfonto-

sabb követelményei közé tartozott, az

oktatásban hangsúlyos szerepet kaptak

a természettudomá-nyok. A piaristák

vezették a váci konviktust, a Theresia-

numot, a budai Boldogasszony Iskolát,

vagy a szenci Oeconomicumot is.

(Simon István: id. mű. 51., 40.l.)

A magyarországi protestáns tanügyben

a 16. század második felében tűntek fel

az elemi ismereteket, kis- és nagygim-

náziumi tananyagot, valamint bölcsele-

ti alapú teológiát oktató háromtagozatú

intézmény alapvonalai. Legfőbb célju-

kul tűzték ki, a protestáns lelkészkép-

zést, a protestánsok hitének erősítését,

a Biblia anyanyelven történő olvasása

által. 1850-ig a kollégiumok három

változatát különböztetjük meg.

1. A teljes kollégiumot. Mindhárom

tagozattal rendelkezett, volt elemi

ismeretek, kis- és nagygimnáziumi

valamint bölcslettel alapozott teoló-

giai tagozata.

2. A nem teljes kollégiumot. Városok-

ban az iskola első és középső tago-

zatából állt, s gimnáziumi részleghez

közvetlenül kapcsolódott a teológiai

képzés.

3. Egyszerűbb szervezetű, nem teljes

kollégium kisebb helyeken. Az elemi

ismeretek tagozatát a grammatikai

osztályok követték, és csupán ezekre

épül a teológiai képzés. Ez a rendszer

egészen az 1850-es évekig fennállt.

Az 1850-es évektől 1948-ig a koráb-

bi nagyobb református kollégiumo-

kat alkotó gimnázium és teológiai

(jogi) főiskola szervezetileg önálló-

sult, de ezt az együttest a köznyelv

továbbra is kollégiumnak nevezte.

(Simon István: id.mű 41.l.)

A kollégium makrotársadalma és

élete, hű mása volt a kollégiumot

körülvevő feudális társadalom életének

– írta Mészáros István. (Mészáros Ist-

ván: Kollégiumtörténet kutatási prob-

lémák. Magyar Pedagógia, 1984/22.

213-217.l.). Az ügyintézés hivatalos

(latin) nyelve volt a kollégium hivata-

los nyelve is. A gúlához hasonlítható

feudális társadalomszerkezet hasonló

önkormányzati hierarchiát hívott életre

a kollégium falain belül is. A diák tiszt-

ségviselők elsősorban a törvényt és a

hagyományt képviselték, s csak má-

sodjára a diáktársak érdekeit. Egyéni

elképzeléseiket a coetus (diákközös-

ség) életének alakítására csak kevéssé

tudták érvényesíteni.

Ez a meglehetősen szigorúra szabott

kollégiumi lét a 18. században kezd

engedni akkor, amikor a világ is meg-

változik. A század utolsó harmadában

bevezetik a nyelvtanulást. Debrecen

például 1772-ben német és francia

nyelvtanárt fogad. Ezzel egy időben

szervezik meg a kántusokat (énekkaro-

kat), amelyek rendszeresen szerepeltek

az istentiszteleteken, az egyházi, városi

és családi ünnepségeken. A zsoltárokon

kívül, amelyeket gyakran több szólam-

ban is énekeltek, népdalokat és diákda-

lokat is bemutattak. Repertoárjukon

jelen volt a rokokó dallamkincs és dal-

kultúra.

Protestáns kollégiumok az országban

sok helyen léteztek.  A nevezetesebbek

voltak a debreceni, eperjesi, gyulafe-

hérvári, (nagyenyedi), kolozsvári,

marosvásárhelyi, pápai, pozsonyi,

sárospataki, zilahai, és kollégiumokon

kívül szerveztek kollégiumokat Nagy-

kőrösön, Kecskeméten, Miskolcon,

Máramarosszigeten, Szikszón is, hogy

csak a fontosabbakat említsük.

A protestáns kollégiumok viszonylag

önálló képzési funkciót nyújtottak.

Egy-egy tagozat viszonylag zárt, bizo-

nyos szempontból befejezett művelő-

dési anyagot nyújtott a növendékek-

nek. Ha kisebb diákok nem kerültek a

„tógás diákok” közé, mindenképpen

meg tanultak írni, olvasni s a világban

gyakorlati módon tájékozódni.

Nem volt ismeretlen fogalom a protes-

táns kollégiumokban a hazaszeretet.

Református diákok leveleztek Esze

Tamással. Ennek hatására sokan beáll-

tak Rákóczi seregébe. A felkelés leve-

rése után szigorú megtorlások követ-

keztek. Többek között lelkészi ajánlás-

sal lehetett valaki kollégiumi tag.

Hasonló helyzet alakult ki 1848-ban is.

Már akkor pontokba foglalták követe-

léseiket a debreceni kollégium diákjai

csakúgy, mint 1956 októberében. És

éppen úgy beálltak a Nemzetőrség tag-

jai közé, hogy harcoljanak az ország

függetlenségéért, mint 1956 októberé-

ben is. A diákok említett politikai jelle-

gű fellépései kapcsolatban álltak a

hazai valóság jó ismeretével. Ez pedig

a partikuláknak köszönhető.

A partikuláris iskolák kis- és ala-

csonyrendű iskolákat jelentettek a 16-

17. században a szerint alkottak rend-

szereket, hogy melyik anyaiskolához

voltak közel. A skolasztikus oktatási

intézményektől eltérően, a partikulák

helyi kezdeményezésű, a városi isko-

lákból kinövő kezdeményezések vol-

tak. Főleg az Alföldön és a Partium-

ban, az ország hódoltsági részén

működtek, ott, ahol a feudális kötelé-

kek megszűntek vagy fellazultak. Az

1700-as évektől leányiskolák is léte-

sültek. Magyarországon, az ország 40

megyéjében 584 partikulát fenntartó

gyülekezet volt. (Bajkó Mátyás és szer-

zőtársai: A debreceni Református Kol-

légium története. Bp. 1988. 776. skk.

l.) (A partikulák és az ugyancsak népi

kezdeményezésű protestáns ecclesio-

lák hatása szinte feldolgozatlan. 

Érdemes lenne egyszer megkeresni

az összefüggést, hogy a protestáns kol-

légiumokból kisugárzó pedagógia és

vallásos ideológia milyen összefüggés-

ben áll a függetlenségi eszmével. Mert
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talán ez lehet a felelet arra a megállapí-

tásra, hogy a 19. század második felé-

ben a „Függetlenségi Párt gyökereivel

tényleg benn állott az Alföld kis- és

nagygazda társadalmában.” (Hóman

Bálint-Szekfü Gyula: Magyar történet.

Bp. 1936. V. köt. 506. l.) És feltehető-

en az sem véletlen, hogy a Debreceni

Kollégium oratóriumában mondták ki

1849 áprilisában a Habsburg-Lotha-

ringiai ház trónfosztását.)

A forradalom és szabadságharc leve-

rése után berendezkedő önkényuralom

megvonta az iskolák és a kollégiumok

autonómiáját. Az Entwurf der Österrei-

chischen Gymnasien und Real-schulen

1849-1860 (Az osztrák gimnáziumok

és reáliskolák tervezete 1849-1860)

alapján szervezték középiskolá-inkban

a tanítást. Az autonómiát, igaz, a rende-

let meg tudta szüntetni, de a régi ha-

gyományokat nem tudta felszámolni.

Így ezekben élt tovább egyfajta folyto-

nosság, egyfajta ellenállás és csendes

lázadás - többek között - a német

nyelvrendelettel szemben.

Az 1860-tól kibontakozó pezsgő gaz-

dasági élet, az ipar, a közlekedés, a

városok fejlődése megkövetelte az

oktatásügy modern rendezését is. Ez

Trefort Ágoston 1883. évi XXX. Tör-

vénycikkével következett be. Címe: A

középiskolákról és azok tanárainak

képesítéséről. Ez a törvénycikk az

oktatásnak sajátos magyar jelleget

adott. Távolról sem ilyen egyértelmű a

kiegyezés után keletkezett diákottho-

nok létrejötte.

A Népiskolai törvény által életre hívott

állami tanítóképzők és tanítónőképző

intézetek mellett létrejöttek Magyaror-

szágon az első állami internátusok,

amelyekben nem az intézet székhelyén

lakó tanítójelöltek lakhattak. Példaként

szolgáltak a már meglévő felekezeti

tanítóképzők internátusai, így belső

életrendjük és pedagógiájuk ezeknek

az intézményeknek a hatására jöttek

létre. (Simon István: id. mű  65.l.) A

19. század utolsó harmadában nem

csak a tanítóképzők mellett, de na-

gyobb iskolavárosokban is szükséges-

nek látszott, hogy más középiskolák-

ban is bentlakásos intézeteket alapítsa-

nak, amelyekben védett, nyugodt és

ellenőrzött életet élhettek a vidékről

származó diákok. Az állami internátus

újdonságnak számított. Éppen ezért

nagy vita bontakozott ki körülötte,

amely a 19. század nyolcvanas éveiben

kezdődött és csak 1911. májusában

gr. Zichy János kultusz-miniszter par-

lamenti beszéde kezdte megnyerni az

ügynek a többséget. Ő ugyanis kijelen-

tette: nagy gondot kíván fordítani a

fennálló internátusok fejlesztésére, és

új középiskolai internátusok életre

hívására, mert nagyfontosságúnak tart-

ja a környezetet, amelyben a gyerme-

kek élnek. Az internátusok életre kel-

tek. Az 1870-es évek elején a fővárosi

tanító- és tanítónőképzők internátusai-

ban már 200-300 bentlakó élt. Az

ország iskolavárosaiban az állami

középiskolák mellett létesült internátu-

sok száma a századfordulóra megha-

ladta a hetvenet. A vidéki középiskolák

körében szinte mozgalommá fejlődött

az internátusok alapításának támogatá-

sa, mert több iskolát az internátus hiá-

nya elnéptelenedéssel fenyegetett.

(Simon István: id. mű. 65-66.l.)

Az egyházi internátusok belső rendje,

nevelési, oktatási, fegyelmezési rend-

szere erős hagyományokkal rendelke-

zett. A világiakénak távolról sem volt

meg ez az előnye, sőt szakerők egyik-

másik kérdésben határozottan elma-

rasztalták az utóbbi intézményeket.

1912-ben az említett miniszteri beszéd

után az állami internátusok újból az

érdeklődés középpontjába kerültek. A

tanulók szempontjából határozottan

előnyösnek ítélték a bentlakást a kintla-

kással szemben. Elsősorban azért, mert

a különböző társadalmi klasszisok gye-

rekei kerültek közös ellátásra, és ez

segítette a társadalmi egyenlőtlenségek

kiegyenlítését. Az internátusokban a

fiatalok rendszeresen éltek, felkészül-

ten mentek a másnapi oktatásra, foko-

zatosan önállósult a gondolkodásuk, és

jó helyzetben voltak a betegségek meg-

előzése szempontjából is.

Így tudják majd erősíteni a jövendő

nemzedékek lelkét és tudják a helyes

irányba terelni jövendő életüket, csalá-

di, nemzeti és emberi kötelességeiket.

(Simon István: id. mű 68-69.l.)

A századfordulóra sokféle kollégium

alakult, amelyek többségükben a taní-

tóképzők internátusainak már elemzett

kérdéseivel küszködtek.

Az első világháború után a kollégiu-

mok törvényi háttere változott meg.

Megjelentek az országban a hadiárvák,

akik árvaházakba és azok diákotthonai-

ba kerültek. Különböző szakmák vagy

szakmacsoportok létesítettel internátu-

sokat.

1945-tel új korszak kezdődött hazánk

történetében. Egy olyan korszak,

amelyben az akkor élők a vesztett

háború után úgy érezték és gondolták:

az elmúlt éveknél rosszabb nem jöhet.

A jobb, amit vártak volt a béke, a de-

mokrácia, az indulatok lecsendesedése,

egy kevés jólét és rend… és ki győzné

mindet felsorolni. Az első évek esemé-

nyei tápot adtak a reménynek, mert

közéletiség, a politika - úgy tűnt -, az

emberek óhaja szerint alakul. Az

országra leselkedő veszedelem még

lent lapult a mélyben. Ebben a magyar

történelemben oly ritka tavaszban ala-

kult meg a NÉKOSZ, a Népi Kollé-

giumok Országos Szövetsége, 1946.

július 10-én. Hogy miből is állt a Szö-

vetség. Röviden szólva 51 főiskolai és

egyetemi, 138 általános és közép-isko-

lai, 7 iskolakollégiumból és egy akadé-

miai tervezetből. Ez összesen 196+1

intézmény, tízezer diákkal. Mindez lét-

rejött egy olyan országban amelyben

ezer év után felosztották a nagybirtoko-

kat, a legnagyobb százalékban az ezek-

ből a birtokokból részesülő szülők

gyermekei kerültek a kollégiumokba.

Így hát dupla volt az öröm, hogy a

magyar falusi sors két égető igazságta-

lansága immár megoldódott. És minde-

zek után ki ne hitt volna a közelebbi és

távolabbi jövőben?

Eddig csak számokról és társadalmi

körülményekről beszéltünk, holott a

NÉKOSZ elsősorban pedagógiai intéz-

mény volt. 1939-ben alakult Budapes-

ten faluról származó egyetemisták

részére a Bólyai-kollégium, amely

1942-ben felvette Győrffy István ne-

vét. Már egy évvel utána úgy határozta

meg magát, hogy olyan intézmény,

amely magához hasonló fiúkollégiu-

mokat hoz létre. Erre sajnos csak 1946-

ban nyílt lehetősége.

A NÉKOSZ nevelési realizmusának

alfája és ómegája a közösség és annak

önkormányzat volt, amely a szobaszö-

vetkezetekre épült. Minden szövetke-

zet vezetője tagja volt a kollégium

vezetőségének is. A NÉKOSZ bizalmat

és nagykorúságot szavazott meg diák-

jainak és korosztályukhoz mérte az

autonómiát. A főiskolás és egyetemi

kollégiumok teljes autonómiát vívtak

ki maguknak, az igazgató maga is

egyetemista volt. A középiskolai kollé-

gium igazgatói tisztét természetesen

szakképzett pedagógus látta el, több-

nyire együttműködött a diáktitkárral.
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A NÉKOSZ önállóan vezette a kollé-

giumokat. A kollégiumi közösségek a

kollégiumi és a központi munkatervet

saját erejükből, a saját belátásuk szerint

hajtották végre, felelősen irányítva az

iskolai és a kollégiumi tanulmányokat,

a belső kollégiumi és a külső társadal-

mi vállalkozásokat.

A kollégiumi tanulmányok elsősorban

társadalomtudományokból álltak, ame-

lyeknek anyagát a kollégisták szabad

vitafórumokon tárgyalták meg. Egy-

egy kollégium életének legtarkább tar-

tománya dalból, táncból, játékból, iro-

dalomból, írásművelésből, művészi

tevékenységekből tevődött össze. Fon-

tos helyet töltött be a sport is, mint

önfegyelmező, jellemfejlesztő, kitartó

küzdőképességet kölcsönző tevékeny-

ség. A NÉKOSZ egyik legeredetibb

pedagógiai leleménye a honismereti

mozgalom volt, a hazai valóság tudo-

mányos feltárása. Egy év alatt 70 igé-

nyes szociográfia született, amelyek

legjavát a NÉKOSZ folyóirataiban

publikálta. Jelentős volt az iskolai és az

ifjúsági egyesületekben végzett munka.

Nemzetközi kapcsolatok ápolása terén

fontos feladat volt két nyelv (egy nyu-

gat európai és egy szomszédos nép

nyelvének) megtanulása, részvétel a

jugoszláviai vasútépítésben, külföldi

diákok meghívása, magyarok külföldre

látogatása.

Nagyon nehéz volt a népi kollégiumi

pedagógia sokszínűségét és eredetisé-

gét csupán egy-egy mondattal ábrázol-

ni. De talán ebből a rövid szövegből is

kiderül: a NÉKOSZ-pedagógia a

magas követelmények pedagógiája

volt. És gyakorlatban igen hatékony-

nak bizonyult, mert a volt népi kollé-

gisták 80-85 százaléka elvégezte az

egyetemet, és első generációs értelmi-

ségiekként sokan magas pozíciókba

jutottak fel. (Ld. többek között: Sej, a

mi lobogónkat fényes szelek fújják…

Népi kollégiumok 1939-1949. (Főszerk.:

Kardos László) Bp. 1977.  – A fényes

szelek nemzedéke. Népi kollégiumok

1939-1949. (Főszerk.: Kardos László)

Bp. 1978.) Ugyanakkor hűek maradtak

szüleikhez és hazájukhoz is. A legújabb

kutatások kimutatták: Nagy Imre leg-

nagyobb és ideológiailag egységes

értelmiségi bázisa a volt népi kollégis-

ták közül került ki. (Pogány Mária:

Nagy Imre és a (volt) népi kollégisták

kapcsolatai. in.: Nagy Imre és kora, Bp.

2002. 219-242.l.)

1948-tól a hazai politika elfordult a

demokratikus értékrendtől, kezdetét

vette a központosítás, szovjetizálás,

sematizálás. És ebben az egyirányúra

kapcsolt politikában a demokratikus

módon, alulról építkező közösségek-

nek – mint amilyen a NÉKOSZ volt-

nem adatott hely. Burkolt majd nyílt

támadások után 1949-ben a mozgalmat

feloszlatta és államosította a kultusz-

kormányzat. Csak a lehető teljesség

kedvéért említjük meg: 1956 szeptem-

berében a párt a NÉKOSZ-t rehabili-

tálta. 

1959-től 1989-ig diákszállók hálózták

be az országot, amelyekben világnéze-

ti és politikai irányelvek érvényesültek,

helyenként a pedagógiai szempontok

mellett, helyenként azok helyett. 1958-

ban kezdeményezték az Eötvös-kollé-

gisták, hogy új kollégiumi mozgalom

induljon útjára. 

A terv az volt, hogy a diákotthonok

diáksága kapjon külön nevelési és

oktatási feladatokat, és bizonyos szint

elérésekor az intézmény érje el a rangot

jelentő kollégium címet. Ez a folyamat

évekig tartott a nélkül, hogy a közvéle-

mény erről értesült volna.

1989-90-ben a rendszerváltás körüli

időben, a demokratizálódás időszaká-

ban spontán módon alternatív kollé-

giumi formációk jöttek létre. Az 1970-

ben megalakult Rajk László Szakkollé-

gium (a Közgazdasági Egyetem kollé-

giuma) volt e tekintetben az első fecs-

ke. Pedagógiájában ötvözte a NÉKOSZ

és az Eötvös Kollégium hagyományait.

Példájára alakult – többek között – a

Bibo és a Bolyai-kollégium. 

Ezek az első szakkollégiumok hozták

létre a FEKOSZ-t (a Főiskolai és Egye-

temi Kollégiumok Szövetségét), amely

napjainkig működik. Ezzel egy időben

alakult meg a Kollégiumi Szakmai és

Érdekvédelmi Szövetség is, a középis-

kolai kollégiumok központi szerve.

Míg a FEKOSZ az alakulás idejéhez

képest vesztett a súlyából, a középisko-

lás szövetség összekovácsolódott. Ma

hazánkban a 604 középiskolai kollégi-

umban mintegy 75 000 gyermek,

serdülő és fiatal él, tanul, dolgozik,

körülbelül ötezer kollégiumi nevelőta-

nár irányításával. Az Oktatási Minisz-

térium dolgozza ki a kollégiumi neve-

lési alapprogramot (A kollégiumi neve-

lés országos alapprogramja. Kiadja az

Oktatási Minisztérium, Bp. 2002. 38 p.),

amelynek támogatására a szakmai szer-

vezetek, köztük az említett KSZÉSZ

országos konferenciák szervezésével is

hozzájárul.

Az Alapprogram szerint a kollégium-

pedagógia a családi, az iskolai és a

bentlakásos nevelés sajátos jellemzőit

tartalmazó, összesítő pedagógia. Egy-

aránt hangsúlyos szerepet kap ebben az

egyéni képességek kibontatásának

támogatása, a testi, lelki, szociális fej-

lődés segítése az életkori sajátosságok

és egyéni adottságok figyelembevéte-

lével. A kollégiumpedagógia törekszik

a családból hozott értékek megőrzésére

és fejlesztésére. Biztosítja az iskolai

követelmények teljesítésére való felké-

szülést, a tehetséggondozást, a felzár-

kóztatást, szakmatanulást, jövőjük ala-

pozását.

A kollégium, a maga sajátos arculatá-

val, hagyományrendszerével, foglalko-

zásaival, a szabadidő megszervezésé-

nek változatos módjaival hozzájárul az

ott eltöltött idő hasznos és örömteli

megéléséhez. A különböző foglalkozá-

si, tanulási formák biztosításával a fel-

zárkóztatás és tehetséggondozás válto-

zatos módjaival lehetővé teszi, hogy a

kollégisták érdeklődésüknek, képes-sé-

geiknek, pályairányultságuknak, szak-

maválasztásuknak és tehetségüknek

megfelelően tanulhassanak és készül-

hessenek önálló életükre.

A kollégiumi nevelésben a foglalkozá-

sok célja a kollégista személyiségének,

etikai, esztétikai ismereteinek, jellemé-

nek, identitás-tudatának, önbizalmá-

nak, felelősségvállalásának, közösségi

szellemiségének a megalapozása és

fejlesztése. A kollégiumi foglalkozások

az önismeretre, a közösségi kapcsola-

tok kialakítására, a szociális képessé-

gek fejlesztésére, az egyénileg haté-

kony tanulási módszerek elsajátítására,

a fenntartható életviteli szokások kiala-

kítására, a tágabb természeti-, társa-

dalmi környezetért érzett felelősségre

nevelnek. A kollégiumi együttélésben,

foglalkozásokban és tevékenységekben

megtapasztalja a kollégista a másik

ember elfogadásának, segítésének és

megbe-csülésének a fontosságát. Meg-

élheti a szülőföld szeretetét, a kisebb-

séghez, népcsoporthoz, az értékek

mentén kialakult közösségekhez való

tartozás biztonságát, természeti, törté-

nelmi és kulturális örökségünk megbe-

csülését. Felkészíti a közéleti szerep-

lésre, egyéni és közösségi érdekeik és

értékrendjük képviseletére.
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Magyarország gazdasági-társadalmi

fejlődése az oktatás terén különleges

helyzetet hívott életre. Az 1945-ig szin-

te érintetlen nagybirtokrendszer követ-

keztében olyan település-szerkezet ala-

kult ki, amely meghatározott körzete-

ken belül nem tud középiskolát fenn-

tartani. Erre csak a közepesnél na-

gyobb települések képesek. És mivel a

városok nagy területeket szolgáltak és

szolgálnak ki, nem megoldható a bejá-

rás. Ugyancsak a nagybirtokrend-szer

okozta, hogy falun igen magas volt a

szegények száma. (A szociográfiai iro-

dalom a harmincas években három mil-

lió koldust emlegetett.)

Ez az említett alaphelyzet okozta,

hogy négy pezsgésnek indult korszak-

ban markáns kollégiumi mozgalmak

születtek. A 17-18. század a merkanti-

lizmus időszaka, egyben a nemzetál-

lam alakulások korszaka, a dualizmus-

sal kezdődő korszak a gazdasági építé-

sé, az 1945-48 közötti három esztendő

a polgári demokrácia jelentkezése,

majd elhalása, míg a rendszerváltás

szintén polgári jellegű átalakulást

hívott létre.

Az első kollégiumi korszak egyházi

jellegű intézményeket, a második álla-

mi nevelőintézeteket, a harmadik és

negyedik társadalmi indíttatású kollé-

giumi mozgalmat hívott létre, bár a

negyedik élére az Oktatási Minisztéri-

um állt, egységes programmal segítve a

kollégiumi munkát. Mind a négyféle

kollégiumi alakulat közös jellemzője

az, hogy behálózta az ország egész
területét és egyidejűleg pedagógiát is
szolgáltatott és szolgáltat. 
Feltehető, hogy az említett négyféle

kollégiumi szervezet is hozzájárult

ahhoz, hogy hazánk lakóit a nyugati

értelmiségi közvélemény kreatív

embereknek tartja, hiszen a kollégiu-

mok sok tehetséges gyereknek nyúj-

tottak tanulási és továbbtanulási lehe-

tőséget. A hazai középiskola kollégiu-

mi mozgalom magyar specialitás,

hiszen az ismert nyugat-európai kollé-

giumok többnyire csak szociális fela-

datokat látnak el.

Így felmerülhet a kérdés: nem lehetne
a középiskolai kollégiumi rendszert
hungaricumnak elismertetni?

Sajátos könyvet vesz kezébe az olvasó.

A 20. század egy nem hétköznapi emberé-

nek életútját van módja megismerni belőle,

aki három területen alkotott nagyot: a peda-

gógiában, a tudományszervezésben és a

tudományban. Van még egy negyedik élet-

szférája is, a szinte már szenvedélyszámba

menő hajlam, hogy másokon segítsen. Élet-

tevékenységéből azonban kimaradt a jelle-

me. Ezt pótoljuk, amikor a börtönben a 40.

születésnapjára írt Életem summája sírfeli-
ratformájában című írásából ide idézzük

önjellemzését. E szerint „közepes termetű,

élénk intellektusú, fejlett érzelmi életet élő

ember, aki eszélyes, megfigyelő, spekulatív,

absztrakcióra hajlamos, önelemző, kritikus,

széles érdeklődésű, hamar felmelegedő,

közlékeny, társító és társas hajlamú, bele-

élő, azonosulni tudó, megértő, de egyidejű-

leg zárkózott, magános, leplező és megté-

vesztő is; alapvetően optimista, életszerető, életrevaló, de

rezignációra, egészséges pesszimizmusra és szkepszisre is

hajlamos, soha nem cinikus lélek. Olykor humoros, csipke-

lődő, de sohasem kegyetlen, türelmetlen vagy lerövidítő,

néha prepotens, makacs, vállalkozó hajlamú, tevékeny,

impulzív, kombattáns lelkületű férfiú.” És van egy még

mélyebben rejlő vonása is az életének, ahogy mondani szo-

kás: „két végéről égette a gyertyát”. Semmit nem tudott

félig megvalósítani, csak a lehetségesnél igyekezett jobban

teljesíteni. Mintha érezte volna, hogy neki mindenhez kevés

idő áll a rendelkezésére. Ez az egyik oka korai halálának is.

És a másik, a kiemelkedő teljesítmények után bekövetkezett

sorozatos bukás.

1943-ban a szárszói konferencián való felszólalásában

hitet tett a szabad, demokratikus és független Magyarország

mellett. Nem sokkal később a 22. honvédzászlóalj ellenőr-

zött századában találta magát, ahol a tiszti iskolai tanfolya-

mot „csak szigorú ellenőrzés mellett

alkalmazható” minősítéssel végezte

el. Kétszeres katonaszökevényként

(1944. június, október) hónapokig

élt életveszélyben. 1946-ban társai-

val együtt megindította a népi kollé-

giumi mozgalmat. Itt számára csu-

pán két év adatott; mégis van valami

rokon vonás a klebelsbergi iskola-

szervezéssel. Az utóbbi az iskolákat

a tanyákra vitte el, Kardos a tanyasi-

falusi gyerekeket hozta be a város-

ba, a magasabb iskolák székhelyére.

Végső soron a Nékosz fennállásá-

nak három éve alatt 180 kollégiumot

létesített, tízezer fiatal számára. És

mit kapott érte? A Központi Ellenőr-

ző Bizottság (az MDP fegyelmi tes-

tülete) 1948. szeptember 9-én vizs-

gálatot kezdeményezett, és 23-án

mondvacsinált ürügyekkel szigorú

megrovásban részesítette, figyel-

meztetéssel, egyben kötelezte az

országgyűlési mandátumáról való lemondásra is, és csak

1954-ben törölte el ezt az igazságtalanságot. Ez az év már

Nagy Imre miniszterelnökségének ideje. Hogyne állt volna

mellé 1956 októberében, amikor 1953-1955-ben az igaz-

ságtalanságok kezdődő felszámolása az ő nevéhez kötő-

dött!? Nagy Imréhez való hűsége miatt 1958-ban életfogy-

tig tartó börtönbüntetésre ítélték, amelyből egy hónap híján

hat évet le is töltött. 1942-ben a Györffy István Kollégium

diáksága megválasztotta a kollégium igazgatójának, a hiva-

talos jelölt ellenében. Ha akkor elvállalja a Néptudományi

Intézet neki felajánlott igazgatóhelyettesi tisztét, valószínű,

hogy a néprajztudomány csúcsait hódította volna meg. De ő

élete végéig a népi származású diákság és értelmiség men-

tora maradt, mert abban a közegben érezte úgy, hogy kitel-

jesül az élete.

Budapest, 2005 áprilisa Pogány Mária

KönyvajánlóKönyvajánló

Megrendelhető: 30/9376 - 042

vagy: ujsag@ksz.t-online.hu



7Kollégium, 2005. július-augusztus

Magyar Bálint oktatási miniszter
az idei pedagógusnap alkalmából
azoknak a pedagógusoknak, akik
életpályájukkal kifejezték elkötele-
zettségüket a pedagógus élethiva-
tás mellett, kitüntetéseket adomá-
nyozott. A díjakat június 4-én az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
aulájában vehették át a kitüntetet-
tek.
Eötvös József-díjban részesült: 

1. Medzihradszky Kálmán (Eötvös

Loránd Tudományegyetem, profes-

sor emeritus, akadémikus), 

2. Nógrádi Mihály (Budapesti Műszaki

és Gazdaságtudományi Egyetem,

címzetes egyetemi tanár, a kémiai

tudomány doktora), 

3. Szakáll Lászlóné (dunakeszi Bárdos

Lajos Általános Iskola, nyugalma-

zott igazgató), 

4. Várhelyi István (budapesti 1X. kerü-

leti Ihász Dániel Közlekedésgépé-

szeti Szakközépiskola, tanár).

Kiemelkedő kollégiumi pedagógiai

munkájának elismeréseként Tessedik
Sámuel-díjban részesült:

1. Ákos János (budapesti XIV. kerületi

József Attila Kollégium, igazgató),

2. Káelné Kovács Rita (Miskolci Egye-

tem Bolyai Kollégiuma, igazgatóhe-

lyettes),

3. Nagy Kálmán (székesfehérvári

József Attila Középiskolai Kollégi-

um, igazgató),

4. Szabó Imre (miskolci Karacs Teréz

Középiskolai Leánykollégium, igaz-

gató-helyettes),

5. Várbíró Szabolcs (keszthelyi Ven-

déglátó, Idegenforgalmi, Kereske-

delmi Szakképző Iskola Kollégiu-

ma, kollégiumvezető).

A Fővárosi Közgyűlés Oktatási

Bizottsága a pedagógusnap alkatinából

EMLÉKLAP adományozásával ismer-

te el a budapesti oktatási-nevelési ered-

mények eléréséhez kiemelkedő teljesít-

ménnyel hozzájáruló intézményveze-

tők és pedagógusok munkáját.

Az oktatási és gyermekvédelmi in-

tézmények intézményvezetői közül:

1. Dr. Benedek István (Ady Endre Fő-

városi Gyakorló Kollégium), 

2. Demeter Józsefné (Szentágothai

János Egészségügyi Szakképző Is-

kola), 

3. Gergely András (Neumann János

Számítástechnikai Szakközépisko-

la), 

4. Hegedűs Sándor (Szent István Köz-

gazdasági Szakközépiskola),

5. Nádas Pál (Mozgásjavító Általános

iskola, Módszertani Intézmény és

Diákotthon), 

6. Igali Erzsébet (Szilágyi Erzsébet

Gyermekotthon és Általános Iskola),

7. Marcsekné Lukács Valéria (Nyitott

Világ Fejlesztő Iskola) vehette át az

emléklapot.

A pedagógusok közül Bárt Tivadar-
né (Kvassay Jenő Műszaki Szakközép-

iskola és Szakiskola), Czéhmester
Katalin (Than Károly Gimnázium,

Szakközépiskola és Szakiskola), Czoc-

zek Erzsébet (Lengyel Gyula Kereske-

delmi Szakközépiskola), Farkas Gyula
(Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű

Vegyipari, Környezetvédelmi és Infor-

matikai Szakközépiskola), Gellér
Imréné (Varga Katalin Középiskolai

Kollégium Középiskolai Leánykollé-

gium), Gyúró József (Dobos C. József

Vendéglátóipari Szakképző Iskola),

Jagrik Sándorné (Kaesz Gyula Faipari

Szakközépiskola és Szakiskola),

Kovács György (Szabómester Szak-

képző Iskola), Kovács Mária (Gundel

Károly Vendéglátóipari és Idegenfor-

galmi Szakképző Iskola), Lapis Pétemé
(Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló

Általános Iskola és Gimnázium),

Dr. Mohay Andrásné (Giorgio Perlasca

Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szak-

középiskola és Szakiskola), Gombis
Bajász Judit (Öveges József Gyakorló

Középiskola és Szakiskola), 

Némethyné dr. Fülep Katalin (Szász

Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola

és Szakiskola), Oláh Józsefné (Fényes

Elek Közgazdasági Szakközépiskola),

Poór Erzsébet (Vakok óvodája, Általá-

nos Iskolája, Speciális Szakiskolája,

Módszertani Intézménye, Diákotthona

és Gyermekotthona), Sőregi Zsófia
(Pesti Barnafiás Élelmiszeripai Szak-

képző Iskola), Tóth Jolán (Kossuth

Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló

Műszaki Középiskola és Szakiskola) és

Várhegyi Gábor („Segítsd az iskolá-

dat” Közhasznú Egyesület), továbbá

Kálsecz Józsefné (Balatonboglári

Gyermekotthon és Általános Iskola),

Kriston Ildikó (Budapest Főváros

Önkormányzatának területi Gyermek-

védelmi Szakszolgálata), Lőrincz Nico-
lett (Pestújhelyi Gyermekotthon), Oláh
Csaba (Béke Gyermekotthon és Álta-

lános Iskola), Szegedi Istvánné és Titcz
Jánosné (Balatonboglári Gyermekott-

hon és Általános Iskola) vehette át az

elismerést.

A további sikerek reményében 
gratulálunk a kitüntetetteknek!

Pedagógusnapi
kitüntetések

Magyar Bálint oktatási miniszter megnyitó beszédét tartja
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Nagy Kálmán 25 éve dolgozik a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégiumban,

ahol 4 évig nevelőtanárként, 7 évig igazgatóhelyettesként, majd 14 éve igazgatóként tevé-

kenykedik. Az általa vezetett kollégium az Arany János Tehetséggondozó Program program-

adó intézménye, a megyei és az országos szakmai szervezet alapító tagja, az Önfejlesztő Isko-

lák Egyesületének regionális székhelye, ill. referencia intézményként számos szakmai fórum

megrendezésének színtere.

Országos jelentőségű szakmai tevékenysége címszavakban:
- kollégái bizalmából a megyei szakmai munkaközösség vezetője, a szakmai szervezet Fejér

megyei elnöke,

- az Önfejlesztő Iskolák Egyesületének vezetőségi tagja, a kollégiumi tagozat vezetője,

- tagja a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramját kidolgozó szakértői bizottságnak,

- dolgozik az Arany János Tehetséggondozó Program kollégiumi tevékenységrendszerét

kialakító szakmai csoportban, a programfejlesztés szakmai vezetője,

- országos és regionális kollégiumi konferenciák állandó előadója,

- oktató a Kollégiumakadémia c. akkreditált pedagógus továbbképzéseken,

- kollégiumi szakterületen közoktatási szakértő, ebben a minőségében több segédanyagot

készített a minőségbiztosítás, a házirend, a pedagógiai program felülvizsgálatához,

- rendszeresen publikál a Kollégium című országos szakmai lapban,

- a Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében az OM szakbizottságában kollégiumi szakértő-

ként vett részt,

- diákjogi szakterületen is rendkívül felkészült, szakértői feladatokat lát el, az Országos Kollégiumi Diáktáborokban rendszeresen előadá-

sokat tart, foglalkozásokat vezet.

Szövetségünk - a szakma jövője, fejlődésének biztosítása érdekében is - nagyon fontosnak tartja, hogy az ilyen kiemelkedő teljesítményt
nyújtó kollégák, a környezet, a fiatalok elé példaként állítható életművek megfelelő elismerésben részesüljenek.

Tes
sed

ik-
díja

sok

Ákos János tanulmányai befejezése, 1965 óta, 40 éve dolgozik egyetlen munkahelyén, a

budapesti József Attila Kollégiumban. Eredményes tevékenységének köszönhetően 1977-től

napjainkig – megszakítás nélkül – az intézmény igazgatója.

A kollégiumi nevelőmunkát mindvégig hivatástudattal, és ma is példamutató – sokszor fiata-

lokat is megszégyenítő – munkabírással és lelkesedéssel végzi.

Munkatársaival kidolgozott, majd sikeresen bevezetett egy olyan, a kollégiumi környezetben

jól alkalmazható komplex tudásközvetítő módszert, tananyagot és szemléltető eszközrend-

szert, amely nevelési-oktatási tartalmával és hatásaival kiegészíti az iskolai munkát, segít

pótolni a hozott műveltségi hátrányokat. 

Ennek köszönhetően a József Attila Kollégium diákjainak teljesítményén, tanulmányi értéke-

lésén és érettségi vizsgáin is évtizedek óta visszaigazolódik e foglalkozási rendszer eredmé-

nyessége.

Pedagógiai munkájában, a nevelés területén igen fontos szerepet tölt be a sport: rendszeres fel-

mérések, edzések és versenyek segítségével fejleszti a tanulók testi és lelki állóképességét,

ügyességét, csapatszellemét és jellemét. 

Saját kollégiumán túlmutató elkötelezettségét jelzi, hogy 1976 óta szervezi, irányítja a buda-

pesti kollégiumok közötti sportversenyeket.

Mindezek mellett művészként is hozzájárul az általa vezetett kollégium otthonosságának javí-

tásához, a diákok esztétikai igényességének fejlesztéséhez, a kollégiumi környezet színvonalának emeléséhez: a természet szépségeit

bemutató festményeiből állandó kiállítás díszíti az intézmény falait.

Vezetői teendői soha nem távolították el a tanulóktól, folyamatosan, közvetlenül is foglalkozik a diákok nevelésével, oktatásával.

Ákos Jánost 40 éves kollégiumi pályafutása, munkája, eredményei és szerénysége méltóvá teszi a Tessedik Sámuel díjra.

A díjazottak Magyar Bálint oktatási
miniszter társaságában

Balról:
- Várbíró Szabolcs
- Ákos János
- Káelné Kovács Rita
- Magyar Bálint
- Nagy Kálmán
- Szabó Imre
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Szabó Imre az egyetem befejezésétől, 1967-től – 38 éve – dolgozik a kollégiumi

nevelés-oktatás területén. 1971-74 között Németországban dolgozó magyar fiatalok

körében végzett pedagógiai munkát, otthonvezetői feladatokat látott el. Hazatérve

általános tanulmányi felügyelőként részt vállalt a megye kollégiumainak szakmai

ellenőrzésében és fejlesztésében. 1986-tól a miskolci Karacs Teréz Középiskolai

Kollégium igazgatóhelyettese. Nevelő munkája mellett folyamatosan tanította szak-

tárgyait is a város gimnáziumaiban.

Elkötelezett híve a kollégiumok együttműködésének, a módszertani eredmények

átadásának. Ennek érdekében egy kiadványban összegezte tapasztalatait és a javas-

latokat fogalmazott meg az intézményrendszer fejlesztésére is. (“A diákotthoni, kol-

légiumi nevelés főbb kérdései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében”, Miskolc, 1983.) 

Írói, költői munkássága 1968-ra nyúlik vissza. Ettől az időtől kezdve rendszeresen

jelennek meg tanulmányai, riportjai, versei folyóiratokban, országos és megyei napi-

lapokban. Két önálló verses kötete van (“Mond/d!/ható versek”, [1996] és a “Min-

denség átvérzése” [2002]), és hét irodalmi antológiát szerkesztett. A Kelet Irodalmi

és Társművészeti Egyesület alelnöke volt hosszú időn keresztül. A “Világot faggató

pedagógus” címmel Németh Lászlóról írt esszéje nagy sikert aratott (1982).

A szakmai szövetség munkájában alapítása óta részt vesz, az országos kollégiumi

rendezvényeken, fórumokon képviseli a megye kollégiumait. A megyei Pedagógiai

Intézet kollégiumi szaktanácsadója, kollégiumi nevelés és oktatás szakterületen

szakértő. Szakmai írásai rendszeresen megjelennek a “Kollégium” c. országos szak-

mai információs és módszertani folyóiratban.

Szabó Imre az irodalmi életben megszerzett tapasztalatait, emberi kapcsolatait

kiválóan hasznosította a kollégiumi nevelőmunkában is. Személyében a diákok olyan vezetőt, nevelőtanárt, írót, közéleti embert ismer-

hettek meg, aki egész életével, tevékenységével bizonyította: hiteles, embert formáló pedagógus.

Emberi, szakmai életpályája, kiemelkedő kollégiumpedagógiai munkássága alapján megérdemli az elismerést.

Várbíró Szabolcs 1964-ben a Bessenyei György tanárképző Főiskolán matema-

tika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet, 1990-ben a Janus Pannonius

Tudományegyetemen pedagógia-nevelésszociológia szakos előadói végzettséget,

1997-ben Felsőfokú Vendéglátó menedzser szakképesítést szerzett. 

Pedagógiai pályát 1964-ben ököritófülpösi általános iskolában kezdte, a balatonfő-

kajári általános iskolában folytatta, ahol a Forrainé-féle matematikaoktatási kísérlet-

ben vett részt. 1972-78 között a fűzfőgyártelepi 303. sz. Ipari Szakmunkásképző

Intézetben matematikát tanított. Tanítványai a tanulmányi versenyeken szép helye-

zéseket értek el.

1978-tól dolgozik az intézmény kollégiumában, 1980-tól kollégiumvezetőként.

Mindig nagy gondot fordított a kollégium tanulmányi és szabadidős munkájára, a

tehetséges gyerekek fejlesztésére a lemaradók felzárkóztatására. Mintaszerű kap-

csolatot alakított ki a vezetőtársakkal, a kollégákkal, a tanulókkal. Pezsgő, színvo-

nalas szakmai munka valósult meg a keze alatt. A kollégium művészeti csoportjai

(néptánc, citera zenekar, irodalmi színpad, kézműves körök) a környékben megren-

dezett falunapok rendszeres résztvevői.

Kollégistái a Helikon ünnepségeken arany-, ezüst- és bronzérmeket szereztek. A

kollégiumok közötti versenyben több elismerést, 1982-83-as tanévben Arany Okle-

velet kaptak.

A kitartó munkájának eredményeként sikerült a kollégiumot 1988-ban felújíttatni.

A kollégium évközi és

nyári bevételeiből,

valamint pályázato-

kon nyert pénzekből

folyamatosan javítja a tárgyi feltételeket, biztosítja az eszközök fejlesztését.

A városi, területi szakmai munkaközösség vezetőjeként előadásokat,

továbbképzéseket bonyolított le, rendszeresen segítette a pályakezdőket.

Igen jó kapcsolatot alakított ki a szomszéd megyék kollégiumi munkaközös-

ségeivel, velük közös rendezvényeket, versenyeket, vetélkedőket szervezett.  

Az országos és megyei szakmai szervezetek munkájában kezdettől fogva

részt vesz. Lelkes szervezője a megyei, országos rendezvényeknek. A veze-

tésével készített kollégiumi szabályozási dokumentáció mások számára is

hasznos – szakértő által kiemelkedően jónak minősített – segédeszköz. 

A pedagógus pályán eltöltött 40 év, a kollégiumi nevelésben végzett negyed-
százados nívós, eredményeket felmutató munka megérett az elismerésre.
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Szabó Imre,
írói nevén Szabó
Bogár Imre Tesse-
dik-díjas kollégiu-
mi nevelőtanár, a
miskolci Karacs

Teréz Középiskolai Leánykollégium
igazgatóhelyettese két önálló és egy
társszerzőkkel alkotott verses kötet-
tel rendelkezik.

1996-ban jelent meg a „Mond/d!/ ható

versek”, majd 2002-ben a ,,Mindenség

átvérzése” című kötete.

2004-ben„RÉGI-ÚJ LENYOMATOK”

címmel megjelent a Kelet Irodalmi

Társművészeti Egyesület ötödik anto-

lógiája, melynek szerkesztője. A kötet a

Bíbor Kiadó gondozásában Miskolcon

látott napvilágot. Tíz író és költő társá-

val együtt szárnyalnak gondolatai az

élet nagy kérdéseiről, a megválaszolha-

tatlan lét értelméről, az emberről, aki a

végtelen semmiben nem tud másba

kapaszkodni, mint a ,,teremtői hasonla-

tosságba”. Szabó Bogár Imre irodalmi-

költői munkásságát hozzáértő szakava-

tott irodalomtörténészek egyszer majd

értékelni fogják. Besorolják, ideológiát

gyártanak hozzá, megmagyarázzák. A

sorok közé mást is gondolnak. Ki így,

ki úgy fogja értelmezni. Nem ez a fon-

tos. A lényeg az, hogy Szabó Bogár

Imre versei gondolkodásra és alázatra

késztetnek. Gondolkodni arról, amiről

azt gondoljuk, hogy nincs rajta mit

gondolkodni, mert - ez van. „Alázatra,

hogy az önmagunk által megdönthetet-

lennek hitt állításaink megkérdőjelezé-

séhez legyen bátorságunk.”

Szabó Bogár Imre hamarosan nyugdíj-

ba megy. A pedagógusnak, az ember-

nek küldetése van. Hivatását a gyerme-

kek, az embertársai körében tudja csak

betölteni. A küldetés egyszer véget ér.

E sorok kíséretében ajánlom az olva-

sók figyelmébe Szabó Bogár Imre ver-

seit, aki író-olvasó találkozókra, irodal-

mi estekre szívesen ellátogat az ország

bármelyik kollégiumába.

„RÉGI-ÚJ LENYOMATOK”
(Egy Tessedik-díjas nevelőtanár és költő)

Ha véget ért a küldetés

Ha

véget ért a küldetés,

s a dolgot befejezted,

zsákodból a holmit borítsd ki,

a zsömlédet se edd meg!

Utazz haza,

ha van még otthonod,

keresd meg apád sírját, 

ülj le a kőre és zokogjál,

vagy befelé, megrendülten,

hangtalanul sírjál.

Menj a házadba aztán,

s feküdj hanyatt az ágyon,

meglátod,

nagy kerek csend

vesz körül,

s nem jön szemedre álom.

A komáromi Középfokú Kollégium

évtizedekre visszamenőleg házigazdája

a megyében működő  középiskolai kol-

légiumok közötti szavalóversenynek. A

megyei állami- és egyházi kollégiumok

mellett a felvidéki (Ógyalla, Nagyme-

gyer, Észak-Komárom, Gadóc) magyar

kollégiumok, valamint a szentesi test-

vérkollégiumunk diákjai is résztvevői

versenyünknek. Összességében 20-25

diák méri össze tudását, versértelmezé-

sét. E program keretében is megvaló-

sítjuk a tehetséggondozást, hiszen a

megmérettetésen olyan diákok vesznek

részt, akik intézményi versenyeken

már bizonyították rátermettségüket.

Minden évben valamilyen évforduló-

hoz kötjük versenyünket, így  a kötele-

ző vers kijelölését. Ebben az évben

József Attila centenáriuma alkalmából

a kötelező vers József Attila Tanítások

volt.

A szabadon választott művek a magyar

versirodalom széles spectrumát fogták

át, a népszerű költőktől a kevésbé

közismert alkotókig.

A résztvevők és a zsűri egyöntetű véle-

ménye, hogy jó hangulatú rendezvény

részesei mindazok, akik megtisztelik

jelenlétükkel versenyünket. A prog-

ramban fellépett  Gajdár István László

orgonaművész, tanár, aki sikeresen

oldotta a versenyzők feszültségét az

előadott dallamokkal.

- P.Z.-

1. helyezett: URACS MIKLÓS
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázi-
um, Esztergom

2. helyezett: SCHMIDT OLGA KEMÖ
Középfokú Kollégiuma, Komárom

3. helyezett: SZAKÁCS LÁSZLÓ -
KEMÖ József Attila Középfokú Kollé-
giuma, Tata

Szavaló-
verseny
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A szakképzés jelenleg igen nyitott, de

népszerűtlen képzési forma Magyar-

országon. Miközben a felsőoktatás-

ban évről évre egyre több diák vesz

részt alapképzésben és 40 ezer hall-

gató jut diplomához évente, az álla-

milag dotált szakképzési férőhelyek

rendre betöltetlenül maradnak.

Mindez azt jelzi, hogy a szakképzés

jelenleg nincs a helyén a fejekben,

ráadásul a munkaerőpiac is arra

ösztönzi a továbbtanulókat, hogy

diplomát szerezzenek. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező

pályakezdők ugyanis átlagosan két és

félszer többet keresnek, mint a frissen

munkába álló szakképzősök, emelte ki

Mang Béla felsőoktatási ügyekért fele-

lős helyettes államtitkár a Magyar

Szakképzési Társaság és a Fővárosi

Közgyűlés Oktatási Bizottságának

közös szervezésében megrendezett, az

„Érettségi utáni szakképzés, felsőfokú

szakképzés” című konferencián. 

A szakképzési jelentkezési kedv

növelése érdekében 2005-től több vál-

toztatást is tervez az oktatási tárca. A

kétszintű érettségi rendszeréből meg-

könnyítik a bejutást a szakképzési férő-

helyekre úgy, hogy a felvételt nem

kötik minimum pontszámhoz (koráb-

ban a bejutás feltétele volt a minimum

62 pont megléte), ettől azt várják, hogy

legalább az államilag finanszírozott

helyek beteljenek. 

Súlyos szakemberhiány

A gyakorlati szakemberek hiánya

komoly torzulásokat okoz a magyar

gazdaságban, fejtette ki Bihall Tamás

miniszteri biztos (FMM). A jól képzett

szakmunkásokból már évek óta hiány

van a piacon, és elsősorban külföldi,

román és ukrán vendégmunkások töltik

be az 50-60 ezer szakmunkás állások

többségét. A legfrissebb statisztikák

szerint az inaktív lakosság (kb. az össz-

népesség 33-34%-a) foglalkoztatását

nagyban segítenék az átképzések, bár

jelenleg csupán az EU-s szint 40-50

százalékáig vesznek részt felnőttek

ezekben a képzésekben. 

Bihall Tamás szerint a szakképzési

rendszer átalakításának szükséges fel-

tétele lenne, hogy a munkaadók állan-

dó visszajelzésekkel segítsék a tárca

munkáját. Ugyanakkor Mang Béla

hibaként emelte ki, hogy a szakképzők

akkreditációs eljárása túl hosszú, közel

egy év, így pont azt a feladatot nem

tudja ellátni, ami előnye lenne: a mun-

kaerőpiac változásaira való gyors

reagálás válik lehetetlenné. Összefog-

lalásként Bihall Tamás fókuszpontként

a regionalitás és a regionális képző

központok szerepének növelését, a

gazdaság igényeinek állandó monitoro-

zását, és a kommunikációs és informá-

ciós rendszer javítását jelölte meg. 

Mindenki a felsőoktatásba

készül

Pálinszki Antal, a Fővárosi Közgyűlés

Oktatási Bizottságán elnöke kiemelte,

jelenleg a szakképzés nem azt a helyet

foglalja el sem a diákok, sem a szülők

fejében, mint ami megilletné. A tanuló-

kat nem a szakmunkás képzések,

hanem a felsőoktatásba kerülés moti-

válja. A szakképzésben végzett diákok

80 százaléka megy tovább egyetemre,

vagy főiskolára, holott a cél az lenne,

hogy ezek a frissen végzett szakembe-

rek foglalják el a több ezer betöltetlen,

gyakorlati szakembert igénylő álláso-

kat.

A szakképzést igényli a gazdaság

Az biztos, hogy a munkaerőpiac

szempontjait és a társadalom teherbírá-

sát nem lehet figyelmen kívül hagyni

és a régi, technikus képesítésnek meg-

felelő képesítést meg kell tartani, hang-

súlyozta Árendás Péter, a budaörsi

Illyés Gyula Hat Évfolyamos Gimnázi-

um és Közgazdasági Szakközépiskola

igazgatója. A megoldás sikeressége

nagyban függ a finanszírozási rend-

szertől is. Evvel kapcsolatban Árendás

Péter kiemelte, hogy ha ténylegesen a

felsőfok része lesz az FSZ finanszíro-

zás szempontjából is, akkor a munka-

megosztást és az állami normatíva

megosztását, a helyi önkormányzatok

teherviselését központilag kell szabá-

lyozni, nem lehet az akkreditáló felső-

fokú intézmény és a szerződő szakkö-

zépiskola egyéni alkujának tárgya a

„végrehajtó szakközépiskolák” finan-

szírozása. A diákok bizalma nem jelent

problémát. A probléma ott van, hogy a

felsőoktatás mindenkit felvesz, hiszen

a jelenlegi rendszer a hallgatók lét-

számához köti a felsőfokú oktatás

finanszírozását. Természetesen, ha fel-

veszik valamelyik felsőoktatási intéz-

ménybe a tanulót, nem fogja helyette a

felsőfokú szakképzést választani.

Javaslata szerint szigorítani, vagyis

csökkenteni kellene a felsőfokú felvé-

teli keretszámokat, nem „tömegkép-

zést”, hanem minőségi felsőoktatást

folytatni.

A szakképzés helye

Berta Ákos, a Kodolányi János Főis-

kola általános főigazgató-helyettese

elmondta, hogy intézményük évek óta

alanyi és partner-szervezésben folytat

felsőfokú szakképzést. A főigazgató-

helyettes több éves tapasztalata és sze-

mélyes véleménye szerint a felsőfokú

szakképzés helye a felsőoktatási olda-

lon képzelhető el olyan formában,

hogy ebbe a képzésbe be kell vonni a

szakközépiskolákat is. 

A képzés két kritériumnak kell, hogy

megfeleljen: Egyrészt, a végzettek

feleljenek meg a munkaerő-piaci elvá-

rásoknak, másrészt tudásuk alapján

továbbtanulhassanak. Ebből követke-

zik, hogy az FSZ képzést a bolognai

folyamat részeként kell kezelni. A fel-

sőfokú szakképzéseket övező érdekte-

lenséggel kapcsolatban Berta Ákos

kiemelte az FSZ képzések rossz beve-

zetésének problémáját, valamint azt a

körülményt, hogy sem a diákok, sem a

munkaerőpiac igazán nem érti, ezért

nehezen is értékeli ezt a nagyon gya-

korlatorientált képzési formát. 

A konferencián résztvevők és a meg-

kérdezettek egyaránt egyetértenek

abban, hogy jelenleg kiemelt feladat-

ként kell kezelni a szakképzések elis-

merésének növelését, a képzéseken

szerezhető végzettségnek pedig mun-

kaerő-piaci értéket kell adni. A problé-

ma már csak azért is sürgető, mert ha

változás nem történik, 2006-ban

nagyon komoly munkaerőhiánnyal kell

szembenéznie a hazai szakmunkásokat

foglalkoztató cégeknek. 

Sáfrány Zsuzsanna
(Forrás: FISZ)

Torzulások
a magyar oktatásban
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Részlet a gazdag programból

Hétfő

- Tábornyitás, szekciók megalakítása,

- Ismerkedés a várossal, fürdés a Balatonban

- Ismerkedési est: szekciók vetélkedője

Kedd

I. előadás:
- Diákjogok és alkalmazásuk a kollégiumban

1. szekció

- Kapcsolatteremtő szituációs gyakorlatok

II. előadás:
- Szabályzatok, dokumentáció a diákönkormányzatban

2. szekció

- Munkaterv, SZMSZ, Házirend, adminisztráció

- Pihenés, fürdés, napozás

- Vacsora

- Orgonahangverseny

Szerda

III. előadás
- A vezető személyisége, vezetési stílusok

3. szekció

- Az érdekérvényesítés technikái

IV. előadás
- A vitavezetés kultúrája, a hatékony meggyőzés módsze-

rei, konfliktuskezelés

4. szekció

- Vitatkozz, érvelj!

- Pihenés, fürdés, napozás

- Szellemi vetélkedő

Csütörtök

V. előadás
- Személyiség és közösség: a csoportszerveződés törvény-

szerűségei

5. szekció

- Pszichológiai, önismereti teszt

VI. előadás
- Diák-önkormányzati marketing, az újságírás alapjai

6. szekció

- Hogyan írjunk sikeres pályázatot? A diákönkormányzat

gazdálkodása

- Pihenés, fürdés, napozás

- Búcsúest: szekciók műsora

Péntek

- Táborzárás, értékelés, hazautazás

VVezetőképző táborezetőképző tábor 2005.2005. Siófok
Az idén nyáron július 4-től 8-ig került megrendezésre  - az Országos Kollégiumi Diákszövetség szervezésében - a diákön-
kormányzati vezetők országos tábora, a siófoki Aranypart Kollégiumban. Változatos, hasznos és tartalmas programban
vettek részt a diákok. A szakmai felkészülés mellett mód nyílt a pihenésre és a kikapcsolódásra is. Aki kimaradt, az bizony
sok mindenről lemaradt! Köszönet illeti a szervezőket, a program előadóit, a rendezvény házigazdáit, és nem utolsó sor-
ban a tábor lebonyolítását támogató szervezeteket!

Minden résztvevő nagyon aktív volt

Diákjogok a kollégiumban
- előadó Fuchsné Hattinger Zsuzsanna kollégiumvezető

Egy kis szünet - Nagy Kaposi Katalin tanárnő és Juhász József
igazgató úr társaságában


