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BE Y E Z ETgS 

Napjainkban, az. oktatás korszérüsitésónek időszakában a 

pszichológiai 6s pedagógiai problémák közül talán az egyik leggsraki'- 

rabban elemzett kérdés a? egyén 6s közösség viszonya. Hogyan ala-

kul, változik a ezem6lyia6g.a közösségben, 6s milyen hatása van 

egy-egy vezető egyéniségnek.  a közösségre? A központibb problémát 

ez a Két kérdéskar jelzi. 

A osoportkatatósok eddig elért eredményei f el jogositanak 

bennünket a kérdés többoldalu vizsgálatira. A  problémakör  felvető- 

se általában mindenféle közösségben, s annak kisebb csoportjaiban 

is elképzelhető, Ugy érezzük, különösen figyelemre méltó válasz 

igérkezik az ifjusági közösségekre vonatkozóan. A Jelenlegi törté- 

nelmi körülmúnyek; az ifjuság szerepének magnövekedése, az uj, vonom 

zó távlatok iránti lelkesedése, a társadalmi-közéleti tevékenyebg- 

be való bekapcsolódási igénye  - a Kérdés vizsgálatát különösen ak-

tuálissá teszik. Az ifjusági közösségek pedagógiai, pszichológiai 

elemzését a felsőoktatási nevelőmunka kulcskérf,ésének tartjuk. A 

főiskolákon, egyetemeken tanuló fiatalok az ifjucág speciális réte- 

gét jelentik, akik még több Vonatkozásban . a felnőttségre készülnek, 1 Z  

mié néhány szempont szerint mér felnőttek. Ebben az ifjusági réteg-

ben kiemelten fontos szerepe Van a közösségi nevelésnek. 

Minden társadalomnak célja, hogy Kora ifjuságát embenszméé• 

nyónek megfelelő  módon nevelje, hiszen mindig az if juság a majd fél-

növő, az idősebbek helyére álló u j nemzedék. A meglévő ismeretek, 

tapasztalatok átadása már az őskör történelmében is jelentős sze-

repet játszott. S a kezdetben még csak a felnőttóavatás cememóniáÉ. 



ját magában foglaló iinnepi aktus egyre  hosszabb időre tágult ki;  

iskolávd, majd  iskolarendszerré bővült.  

A mi társadalmunk embereszménye a szocialista ember, nemcsak  

a mának, , hanem a jövő számára is nevelünk, s igy a kövotelmungak  

is ()gyro  nagyobbak.  Korunk technikai vivményai, a rengeteg  felhal.  

mozódott ismorotanyag, a közéletiség közösségi követelménnyé  v~i3é-  

ea  .. mindenképpen  megköveteli, hogy az áfjaaség életére nagyobb  t~e- 

velőhatást gyakoroljunk. "Revhió tevékenységünk jobban igazodjon  

az  élet mai  ellentmondásos val6sé€;ahoz, a fiatalok  fejlettségéhez  

és igényéhez ... Szükség van rd, lo gy az if ju ,ég körében végzett  

munka  tudományosan Megalapozottabb legyen. tóbjektiv reagálást  jaa- 

lentsen az ifjuság rétegeinek; korosztályainak igényére, segitse  

elő a  társadalomb an  lezajló - az i.fjuségot közvetlenül érintő  

folyamatok tudom•Anyoa feltárását 6s a feladatok megalapozottabb  

kitüz6:étn. /MS= KB ülés  anyagából, 1970. februór./  

Az ifjusagra vonatkozó pedag6giai, pszichológiai problémák  .. 

tudományos elemzése nem tekint vissza hosszas multra.. Marxista szem-  

léletü tanulmányok csak egyes Qlvi kérdések t:~sztázása után ..  

a 60-as évek: elején kezdenek  megjelenni.  

A könnyebb atelsinthetöség kedvéért mogkiséreljük a téma  

szakirodalma tükrOzódését összefoglalni. Rendező elvként 'a téma  

megközelítési módja szolgál. Természetesen nem vállalkozhatunk mini 

den vonatkozó szakirodalmi mü elemzésére, értékelésére. A követke-  

zőkben az ifjukor'.általánosabb.kérdéseit és az egyetemi  -- főisko- 

lai nevelőmunkával foglalkozó kutatások, vizsgalatok főbb irányait  

kívánjuk áttekinteni. 	 . 

A pedagógiai tapasztalatok összegzése hosszabb történelmi  

multra tekint vissza, mig a kérdés felsőoktatási szinti vizsgálata  



még több vontgtkezásban kiegéazitCsre szorul. A felsőoktatási in-

tézményekben tanuló  ifjakat gyahran minden azQ©pontb6l felatt- .i 
 

ként kazeltók, ezzel mintegy feleslegesnek tartva.n pedagógiai s  

pszichológiai problómdik megoldósát; nevelésüket is. 
i 

 

Az ifjuség szocialista módon történő navelóaónek olső komoly  

tapasztalatait ~ . rz.jlat;arenk6tól vehetjük At. A nevelési folya-

mat megszervezésének caFidsvertandt, az elsődleges közösség fű jel- 

, l emzőit, a tk'rizc3f,: óg fejlődésónok szakaszait A.Sz. Nakarenko  nets-

csak leirta, hanem Gyakorlati pedagógiai tovókenysígo során ki  is  

próbálta. A. növendék ős nevelőviszonyát aktie tevékenység kap-  

ccán képzeli ol., "A  növondóket a nevelő ne  közönyös tanuWnyo-  

z6s utján ismerje mog, hanem ugy, hogy dolgozzék  vole  e.gyütt, és  

nyujtEon neki  aktiv sagitsbgeto . A.Sz. Naküranko,  elveinek  lénye-

00 ma is érvényes, irányadó.  

Az :if jukor lélektanának elemzése a szazad elején jelent raog  

a szakirodalomban. Hosszas, néha nehézkes viták folytak arról,  

hogy külön önálló  szakaszt jelent-e az ember fejlődésében az if-  .. 

jukor. A kórdóst biológiai, pszichológiai 66 szociológiai  oldal-

r61 is  vizsgf.l.t€1k, o talán  pszichológiai szempontból volt a leg-

problematikusabb.  

Az if jukor lelkiéletével foglalkozó  szakemberek kiiLikl hi  

hell emelni két nómot tudóst. g.Su~ /1929./  elmélete a •  . • 

szellemtörténet f  iloz6f id jára épül. Az ;ifjak - szerinte - ideálo-

kon  korosztiil fejlődnek, s a fejlődés alapja a lólok, a. szQlleai-  

ság. "Lelki fejlődés tohE-at az  egyes lélek belenövése az adott kor  

objoktiv ős norvativ szellemiségébe oly fornan, bogy  az  egyén  

feletti szellemi összefüggések tudatozsága ős az alapját  képező  

o 	valamint rfibpülő 6lnóny mind erősebb gyökeret ver a lélekben, fo- 



kozatosan kiterebt_? lyesedik, de ugy, hogy megmarad a zárt egység, 

amelyben az egyéni alkat mint valami formáló erő ás kkitüzött ideál 

mind világosabban jut kifejezésre." Beszól az if ju szabadulni vá-

gyás krizisóről és érvényesülési ösztönéről, s a példák szerepén 

tul a lelkesítő eszmét tartja alapvető feltételnek az ifju felnőt-

tó válásában. Módszeré: elvi ., filozófikus. S jól tükrözi kora esz-

mei áramlatának, a szellemtörtónetnék jellemző negat,v: vonásait. 

S. Bühler  /19'25•/ megközelitósi módja konkrét,  gyakorlati. 

Fiatalok naplóinak részleteit, leveleit elemzi. Tartalmi vonatkozás- 

ban talán az ifjukor érzelmi, eszmei fejlődésének  loirását emelhet-

jük ki. Az érzelgi életről szóló részek sok vonatkozásban vesztet-

tek aktualitásukból,, talán ma mdr kissó naiv voltuk miatt. 

Sajnos, ujebb ifjukorral foglalkozó pszichológiai kézikönyv, 

a kórdóskört komplexen elemző tanulmány rag nem jelent meg. Néhány 

cikk, speciális igénnyel irt tanulmány főbb megállapitásait azonban 

érdemes idózniink. 

Radnai Béla  /1964./ összefoglaló kis könyve ugyan a katonai 

nevelés szemszögéből iródott, do mogillapitásainak lényege érvényes 

az egyetemista fiatalokra is. Kér, hogy az egyetemi hallgatók élet- 

kori sajátosságaival foglalkozó cikkének /1963./ könyvvó étdolgo-

zott kiadásával még nem találkozhattunk. Radnai röviden összefog-

lalja az egyetemi hallgatók főbb jellemzőit; ode hangsulyozza, hogy 

gaz a korosztály még alakítható, változtatható, ha ugy tetszik - 

nevelhető. 

Az átfogóbb pszichológiai vizsgálatok közül Katona Katalin 

/1967./ könyvét kell a megemliton€ink. A szerző négyéves kisőrletének 

eredményeit összegzi, amit 16-20 évesek karében végzett. I ogdlla. 

pitásal jól tükrözik a reális ifjuságkóp főbb oldalait. Tómakörci• 



szarelem; család, nemzedóki problémák, munka, boldogvég. 

A Géspárnó Zauner gva; /1970./ szerkesztésében ragjelent 

pszichológiai tanulmánykötet kifejezetten a főiskolai ifjus6g- 

gal foglalkozik. A gondos elaszó és a válogatás a szerkesztő 

munkáját dicséri. Kár, hogy a tanulmányok azinvonala nagyon el-

t6ró és többségük nem is közöl uj ismereteket. A kötet több 

mint 20 szerző tanulmányát tartalmazza. Ezek közül külön is em' 

litést érdemel: 

A. Rogors a felnőttkorba való bevezetés időszakának tart- 

ja az if jukort. Lényeges momemtumként emeli ki az önállósodást, 

illetve az önállósulúsra való törekvést. WJrkirich  cikkének 

alapgondolata a marxista if juságkut*tás főbb problémáit foglal-

ja magába. Hangsulyozza, hogy az ifjuség nevelését is tervezni. 

kell. A normális személyiségfejlődés válságáról ir G.W.Alleort. 

Szerinte a válság több területen érződik, igy: intellektuális 

ví lság, speciális alsóbbrendüsóg, vallásos válság, nemi és csa- 

ládi konfliktus. Az önállósulásra való törekvés, a családtól 

való elszakadás gondolatát igy fogalmazza meg: "Hirtelen elvi-

selhetetlenné válik, hogy az "otthonmaradottak" tájékoztatásá-

ra élje az ember az életét." /Gáspárnfa Z.1. szerk. 1970./ 

H.Reichonbecher  a diákévek konfliktusait foglalja össze. 

Jól révilágit ez egyetemi hallgatók alapproblémájára, mely sze-

rint - szellenilog még fejlődésben vannak, bár a szerző szerint 

ez a szellemi cél mesterségesen magasra emelt. N.Chojnowski  e1- 

mélete szerint az ifjukor nem szakasz, hanem folyamat, melynek 

jobb megismerése érdekében a kutatómunkát javítani Ih oil. 

Az ujabb kutatási témák közül D.Rannister . /Kardos Lajos kontroll-

szerkesztése, 1972.1 konstrukciós rendszerét ás repertoár-háló. 



tatát emeljük ki. Ez az eljárás a személyiségek egymáshoz  va- 

16 hsasonlitóasának elvén alapul. A szesaólyic6g1óloktantsok uj  

ismerettel gazdagitja A G. oval32i,  /1972./ nálunk is megjelent  

kUnyve.• A.G. Kovaliov  • szociálpszichológiai szempontból elem.•  

zi a személyiség strukturáját /temperamentum, .Irányultság, 

képooság, jelleza/ ész a közvélemény közösségi szerepét is. A  

szemólyiség egyik fontos irsinyitó jának a pedagógust tartja;  

"A tanárnak,, aki a ikolloktiva vezetője €s szervezője, az egész  

közösséggel s a közösségen keresztül minden egyes tagjával  

szembon ;  kell követolmnyeket támasztania, s hatást kell gyako-  

tolnia kiizzvetlem az egyes tanulókra a közösség megbizássából és  

kiizösssbg vevőben, az  egész  társadalom érdekóben." I.Sz.Kon-

hoz hasonlósan u közösség alapvető feladatait A.V.Koval ov ,  is  

a .tárdadalom által determináltnak tekinti. Az ifjuségi nevelő-  

munkát közösségi keretekben tartja a le célszorübbnek, s olyan  

közösségben, ahol az önnevelős mellett a közvélemény, a család  

ős az iskola szerepe is jelentus. "A közösség a.folelőssógtel-  

jos függőség rendszere; közöasésben élni annyit jelent, mint  

teji jesitoni a közösség követela6nyeit.n  

hazai vonatkozásban a közösségi nevelős, a pedagógiai  

megközelitós módszerének szakemberei közül Ágoston György, Ger- 

doe István, karmnyi István 6s Szóchy eva munkáit onlithetjük. 

Árost„ on G ö~ rt  koncepciójából a cokoldaluan képzett, harmoni-  

kusan fejlett kommunista ember eszményét  kell szem előtt tarta-.  

flunk. A felsőoktatási kollégiumi nevelőmunkában szerzett tapasz-  

talatait öcszogzi egyik cikkében Gordos I  tv61. /1961/. Lénye-  

gosok a j6 kollégiumi kisközösségek kialakitására vonatkozó  

megellapitásai, alapvető kritériumnak a közös cél érdekében vóg.. 



sett közös tevt.kosységflt tartja. A szerző ennek a Hrobl&zaakörnek 

a vezetéssel  kapcsolatos oldalát fejti ki a kollégiumi önkor-

mányzattal foglalkozó tanulmányában. A vezetési képesség elaa- 

játitásclt, ,  az Untevékenys6g szerepót emeli ki. "A vexotóshoz .. 

önállósóg. kezderOnya23 kéazsóg, talpraesettség szükséges." 

/1964./ ilmsánn  iIstván  /1967./ is a kisközösségek s3peciális 

jallezazait kutatja. S  a"közösségi órtbkjeizők" öuszegz6s©kor 

jouga1 r<illapitja meg. hogy a lőtoző jellemzők mérése' is sziiksó- 

bPs+ 

A felsőoktatási kollégiumi nevelőmunka uj vonásait els 

sorban Széchva foglalta össze. 6 szerkesztette az országos 

kollégiumi konforenciák doktunentuaait iaogjolontotő köteteket is. 

Tapasztalatait először a középiskolas korosztályra.vonatkozáan 

összegezte. Nár ebben a tanulmányban érződik az if juaág iránti 

lelkcsedéso, őszinte törődése. Sz5ciw fira a felsőoktatási kollé-

giumi novo16munk 6 a két alapvauz torUleten; szakmai- &s 

tikai t ron tartja szökségesnek továbbfcjloszteni. "Bentlakásos 

intc;zk ónyeinkben ... az eddig d .aknél sokkal többet kell  tennünk 

annak érdekében, hogy ez a kitiinő cr6 felkészültebb, osztály- 

öntudatosabb és aktivabb politikai tónyozővó váljon ... tovább 

kell emelni kollégiumi diákeki$zösségoink eszmei-politikai' szia- 

vonalát." /1909./ hind a politikai, mind a szakosai továbblépés 

lányeges feltételének a kollégiumi belső donokratizmus fojlest.-

t&sét tr:rtja - jogosan. 

Az idézett alapgondolatokat fotetja a t;özössóni nevelés  

lényegének olenzésóv®l a I-:TA Pedagógiai Bizottságának Nevolós-

olméloti Albizottsága. /1971,/ "A közösségi nevelés pedugógirink-

nak ncm ogyik fontos kérdése, gyakorlati nevelőmunkánknak nem 

egyik területe, hanem kulcekérdóso, melynek megoldásán egész 



pedagógiai praxisunk szocialista jellege Úil vagy bukik." 

A közösségben 616 hallgatóink személyiség megismeréséhez 

hasznos szempontokat ad Szarka József  /1971./ Tanulm4nya a ne-

velési tapasztalatok módszertani ós tartalmi  elemzésével foglal-

kozik. Mindenekelőtt a gyakorlati pedagógiai munkában tevékeny-

kedő pedagógusok számára irjas "A novelós3i tapasztalat akkor 

adekvát, ma a nevelés lényegével kapcsolatban hoz f elsz inre ada- 

tokat, tényeket, összefüggőseket, e ezekből kihámozható törvény- 

szeriiségekot." Ezzel összefüggésben egyetórtűnk Nay Józsefnek 

/1971./ a pedagógiai ered ►Enymmórósro vonatkozó megállapitásával: 

"... az eredménymérésnek a pedagógiában kőt alapvető funkciója 

van. Előszört megoldja  az ellenőrzést. az értékelést, azaz a 

visszacsatolást, és ezáltal lehetővé teszi a hatásfolyamat i.rá-

nyitásét. Másodszor: lehetővé teszi a hatékonysággal öcszefüg- 

gésben lévő hipotézisek órtékolésót." 

Gyakorlatunkbau természetesen elsősorban a neveltségi szint 

mérésében órteli ezzök a fentieket. S több éves pedagógiai - pszic-

hológiai kisórietiink során1so ,tón Gaörv /1971. u.o./ alapelvei 

szerint dolgoztunk. 	 .. 

A szociológia elvi alapkérdéseit a magyar szerzők közül 

Kulcsár Kálmán és Szalai Sándor fogalmazták meg először. Kulcsár  

Kálmán /1961./ kifejti a konkrét kutatások igényét, a nyert 

számszerüsógek, tények elemzésének szükségességét. Szalai Sándor 

/1962./ a "terepen" végzett t6nymegállapitások, közvetlen észle- 

lések lehetőségének mogteremtósót hangsulyozza. Ennek megfelelően 

- a megtervezett és jól szerkesztett kórdőives módszer mellett - ► 

még a szociológiai megfigyelést tartja lényegesnek. Követendő 

példaként emitt Marx, Engels ős Lenin egyes műveit, ahol az 



empirikus  tbnymegállapitáson tul a tények eley)zésót, a Mélyebb 

összefüggések feltérésit is megtaláljuk. 

Általó.nbsabb, elvi kérdésekkel foglalkozik a szovjet szo- 

ciológia egyik kiemelked6 egyénisége l.Sz. Da /1969./ Milvének 
 a  

küzáppontjában a személyiség szociológiai  elemzése ó1l. /rsrre 

utal a mü eredeti cime is:  Szociologija licssnosztyi/. Megállapit-

ja, hogy a személyiség megórtésséhozt "Kiindulópontul nem az  egyén 

és  másokkal ve1é közvetlen kölcsönhatását kell választanunk,  ha- 

nem a társadalmat, mint  as  ogászt, még ha e4 az eljr3rás elvon- 

tabbnak látszik is." Igen hasznosak a társadalmi helyzet, társa-

dalmi szerep és a  motívum fogalmával kapcsolatos elemzései. Spe-

ciális kérdés az önismeret, önértékelés ás asz önbecsülés fogal-

mainak leirása ás itt elemzi a kollektíva szorepót, nevelő ha- 

tálát ie."Az ember a környezetében elfogadott Umórvek alapján 

értékeli önma 6t, ás azt is tekintetbe veszi, hogy a körülötte 

6l6k hogyan ártókolik Fit." Külön £elhivja a figyelmet a csökkent 

önbecssíilósü emberekkel való pszichológiai törődésre: "A csökkent 

cinbecsiilósü emberek többnyire zárkózottak, s hajlamosak valami-

féle "hamis  személyt" /kópselt tint/ mi®olni környezetük ()lat."  

A közösséget tartja  I.Sz.Eon is ,. Makarenko nyomán - a személyi-

ség legfontosabb nevelő arejének.; Személyiség kialakulásával  

kapcsolatban as if juság lehetőségeinek elemzését kell még gnegoga- 

litca3ailnk. Jogosan jegyzi meg, hogy a  Sz4vjQanióbsA kibővültek 

az egyéni választás lehetőségei as ifju  előtt  is.' Es a mogólla-' 

pités  sok  vonatkozásában hazánkra is érvényes.' A személyiség . 

társadalmi  történetének elemzése  során  élesen elkülönül  as  egyéh 

szerepe a kapitalista és a szocialista társadalomban. A kommunis-

ta társadalom ,sokolcbaluan fejlett személyiségének kérdései támánk 
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szempontjából is igen hasznosak. "A személyiség csak annyira le-  
het pszichológiailag szabad /azaz csak annyira észlelheti tev6-

kenys6gét saját belső inditéhai kifejeződósónek/, amennyire eze-

mélyes znotivumainak és 6rték-orientációinak strukturaja megegye-

zik a társadalmi szükségletek strukturájával, vagyis ha 6 maga 

akarja azt, amire . a társadalomnak szüksége van." I.Sz.Kon fon-  

tusnak tartja a társadalmi his csoportok interperszonális kap-

ceolataits "A csoport szerkezete, a tagjai között létesült viszo-

nyok jellege az egyén számára az egész társadalom sajátos modell-  

jéiil szolgál. Az egyén, ha jól 6s szabadnak érzi magát elsődleges  

csoportjaiban, rendszerint társadalmi környezetére is átviszi  

ezeket az érzelmeit."  

Huszár Tibor és  iikösd Iiihély /1969./ széles skálán mozgó  

tanulmánykötete, amit külföldi szorzók if juságszociol6giai  milyei- 

bal állitottak Össze, igen jelentős sz adott témakörben. A válo-

gatás nem általában sz ifjuság problémáival foglalkozik, hanem  

mindegyik szerisi saját nemzete ész kora if juss fiának létező vagy  

vélt jellemzőit irja 1e. Szem előtt tartva az adott cikiz  irbj€~-• 

nak nemzeti, történelmi, társadalmi meghatározóit sok érdekes 

ős tanulságos mogúllapitást vont.thontathatunk a magyar if juság-  

ra is. amellett jellemző képet nyerünk ez egyes nemzetek főbb  

társadalmi kérdésair6l is. Igy pl. H.Schelski /1965./ 3  szerint  

a nyugat--német if juság nem foglal állást a társadalmi szférában,  

s ezzel mintegy itéletét is kifejezi kora társadalmánál.  

E.H.Srikson /1965./ pszichoszociális várakozási időnek nevezi  

el az ifjukor második szakaszát. Véleménye szerint ezt az iclősza- 

x A külföldi szerzőik neve után szereplő esetleges évszám az  
eredeti kiadást jelenti.  



kot a társadalmon belüli "olismertetén" követi. "... az ember a 

szabad szerepkisérletezós segitségévv el a helyét keresi a társada-

lom valamelyik szektorában azt a rekeszt, amelynek határai pontosan 

ki  vannak jelölve, de mintegy kizárólag az ő számára." A kép igen 

szemléletes: szinte látható a pontosan lehatárolt, kijelölt terep, 

ahol az ifja megtalálhatja helyét. Talán nem is kell magyarázni a 

szabad szeropkisérletezés ós az előre meghatározott szerep ellen- 

tétút, ami világosan kifejezi a  mai  fejlett kapitalista társadalom 

lényegét. 

D.Riesman és J.Habermas /1965./ a főiskolás hallgatók szak-

mai és politikai viszonyulásáról írnak. Mindketten kiemelik, hogy 

a főiskolai ifjuság alternativa nélküli világban 61, a hangsuly 

as egyéni, családi életre került át. Gyakran csak a szakma rutin 

vonatkozásu ismereteit szajátitják el, s bizonyos fokig clidego- 

nülnek . D.Riesman /1960./ szerint ez az u.n. el nem kötelezett 

nemzedók teljesen megérthetőit "A legeredményesebb hallgatók kis- 

só lázóngók, kissé különcök voltak, ám mégsem "komikus" figurák." 

"Azok a hallgatók, akik többnyire tudatos opportunizmussal ós 

realizmussal osztották be idejüket és érzelmeiket, valójában ha- 

szon nélkül faláldozták magukét, és nemcsak az élet előszobájá-

nak tekintett tanulmányaik alatt, hanem később is szenvedtek." 

J.P.Sartre /1964./ természetesnek tartja az ifjuság mai  de- 

politikus álláspontját. Valóban igaza van abban, hogy a háboru 

előtti viszonyok közepette a politikai elkötelezettség máskánt 6r- 

t©lmeződött. Nem  érthetünk egyet viszont azzal a negállapitásával, 

moly szerint csak alibi kell, hogy az emberek ugy érezzék, - 

harcolhatnak. 
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J..Tr bus wicz /1964./ a vallásosság szerapót vizsgálja a 

lencyel ifjus6g világnózetóben. Elemzése icon tanulságos a magyar 

helyzetre vonatkoztatva is. A szerző három magatartáscsoportot 

ktilönböztotett meg: tradicionalista, amocionalista és intellok= 

tualista. Talán nálunk is az elán csoport lenne a legnagyobb, akik 

a hitet kötelességnek, vagy még.-inkább bizonyos erkölcsi..mör' 

lis funkciót betöltő elemnek tekintik. Ők maguk a "dogmát" lóny04' 

góben még át sete gondolták, a hitet más©ktél kapták. Végül omli- 

tóst érdemel még a.Amendola /1968./ cikke, aki az olasz kommu—. 

nisták sas a diákmozgalmak kapcsolatának szUkságességóről ir, s 

ugyanakkor kiemeli, az anarchista álláspontok nabeziti hatását. 

/R.Uldnös©n Marcuse tanaitt/ . 

A azocioltigiai irányzat elvi alapkérdéseinek tisztázása, 

a témák kölönböző oldalról történő gyakorlati megkázelitáse mel-. 

lett lényeges szorepo van-a módszertani kérdések tisztázásának 

is.. Bizonyos értelemben kézikönyvnek számithat a  gaoltumady.  

László ós Perce Zsuzsa által szerkesztett gyüjtemóny. /1968./ ,  

Jó érzékkel váleg,tták ki a legfontosabb alapkérdősekhez kapcso-

16d6 tanulm(nyrészleteket, amelyekből naegisnnerkedbetünk a szop 

ciológiai elvétel sorrendjóvelós tartalmi kérdéseivel. igy: .: 

a szociológiai vizsgálatok célja, az adatgyüjtés megtervezése, 

zintavótel, adatforrások, adatgyUjtési módszerek, adatfoldolgo- 

zaa, kódolás, a0 adatok értékelése, s az eredmények értelmezése. 

A szerkesztők jogosan figyelmeztetnek: "A módszerek ön- 

cólu alkalmazása a szocialista szociol6g Útál idegen, a  kutetá- 

ci célok pedig lényegesen különböznek a két társadalmi rendszer—

benn. Ugyancsak a szociológia módszertanúban sogit eligazodni 

M.Petrusek /1972./ is. Hasznosnak itóijük a könyv történelmi át- 
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tekintését, helynek során.Morenv és több tanitványának munkássá-. 

gát is olemzi, órtékeli. Az általunk is alkalmazott szociogram 

tipusokról is több uj . elernaési formát ismerhettünk meg M.Petrus€k-- 
től. 

 

Számunkra értékes a népszerűség kérdóskör.elomzése, ugyanis 

vizsgálatunk. során ni is elemezzük a szociometrikus vezető 1= in 

formális tekintély/ ós a szituációs vezető viszonyát.  M.Petrusek 

elkU1 niti az elszigetelt és a mellőzött személy főbb jellomz6it . 

0 is. fontosnak tartja a helyes csoportlégkör kialakitását. t... az 

informélls strukturában "központi helyet" elfoglaló személyek op-

timális eszköz3k lehetnek ahhoz, hogy  rajtuk keresztül befolyú- 

sol juk a  csoportot." 

A magyar.szociálpzzichológi€ai kutatásokra talán az NDK-ban 

folyó kutatások voltak a  legnagyobb  hetássel, H.13iobsch /1960./ 

a csoport szerkezetével, a csoport dinamikájával ós a közösség 

alapvető céljainak megsllapitásávaá, ezek kísérleti ellenőrzősé- 

vol foglalkozott. Buda Béla /1963.. 1965. a., b., 1966./ fog- 

lalkozik a  szerep fogalmával,- a schizofrénia keletkezésével ós 

Az  emberi csoport szociálpszichológiai értelmezésével. 

A szociometriai módszer gyakorlati alkalmazásával szinte 

p árhu zamosan .tisztázódtak a módszer elvi kérdései is. A Morena-

féle szociometriai módszer birailatára vonatkozóan mindenekelőtt 

Duró La;los /1366./ megál1apitfisait szeretnénk. idézni. A szerző. 

kifejti, hogy a szociogram csak felveti, de nem oldja meg a prob-

lémákat. TanutLe os a rokon .ás ollonszenv kapcsolato .vizsgála- . 

ta • árja, de a gazdasági, társadalmi viszonyoktól.elszakitva 

nem. kapunk reális képet. 	 . 

"Az emberi viszonyok" szociometrikus.felfogása viszont 

teljesen mellőzi a  társadalom .konkrét anyagitornelási viszonyai- 



-14- 

nak figy&lombevótolőt. Ebből következően a társadalmi cselekvés , 

illetve magatartást oleődlogoseu az érzelmi kapcsolatokkal magya-

rázza. " 

Majd a polgári szociológusokra általánosaitok t vélemény: 

HA szocioaotrikusok a csoportot mint szociális alakulatot mechani-

kusan kiszakitják az adott társadalom strukturájáb6l, s rendszerint 

felcserélik a kettőnek a funkcióját." 	 . 

Mara  Feretac /1966. a., b./ csoportlélektani kisőrletei 

szintén hasznos cligazitáat adhatnak. Kisőrletei ugyan az ovodd- 

sokra vonatkoznak, de a kisérlet speciális klyd6soib61 /a páros 

kapcsolat a kiscsoportban, a kazösség ez o je/ az if jussági kisőse- 

portban is felhasználható tárapontok. 

A szociálpszichológiai kutatásokban jelentárs állomást felont 

a Moszkvai Nemzetközi Pszichológiai Kongresszus. /1966./ Ezután 

fogalmazza meg Pataki Ferenc /1967./ • hogy n.. .. a szocialista tár- 

sadalom szociálisa folyamatainak  hatékony, tudatos irányitása el-

kópzolhototlon ahhor, ha a killcinbözű tudom lnyok nem tükrözik az el- 

érható legnagyobb pontossággal és teljességgel a társadalmi való-

ság makro- ós aaikrootrukéurálie folyamatok létrejöttének ás lézaj- 

lásának mochanizmusait." 

Az elméleti cikkek közül még ki  kell emelnünk Nérei Ferenc  

/1969. a., b./ kőt kasőbbi cikkét. Az általa leirtakbÓl talán a 

H.Walion'  alapján magfogalmazott én-élményt érdemes időzni iss 

"Csak Akkor tudhatom, hogy én vagyok, ha tudom, hogy van másik. 

A társnak, a sociusnak elsődleges szerepe van a személyiség kiala-

kuláséban. A cselekvésitől vezet az ut a gondolkodásig, de a  cselek-

vésből csak akkor lesz gondolat, ha a másik, a társ - mint pár, 

mint csoport, ,szint társadalom - beékelődik a folyamatba, mogerősiti 
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a spontán cselekvóat, s' tiikrdt ós mintát tart elém. t4  

Á Pataki Ferenc /1969./ által szerkesztett kötet a csoport-

lélektan legfontosabb kérdéseit elemzi. A tanulmányok többoldalról 

kiizelitik meg a kiscsoport lényegét, jellemző vonósait. Van köXöt-

tUk a csoportdinamika történetével, a mikroszociológia alapjaival,  

a csoportnyomás hatásával, az egyóncsoportbeli szerepével, a cso-

port kommunikációs sémáival, valamint'a csoport ós a vezető viszo-

nyával foglalkozó tanulmány' is'.' A szerző áttekinti a kiscsoport-ku-

tatások történetét ős világosan bizonyitja a tételt, mely szeint n 

szocializmusban is ssöksóg van marxista igónyU csoportkutatásokra. 

Ezzel mintegy azt is hangsulyozi ►a, hogy a társadalom kisebb közös-

ségekből, csoportokból épUl fel. Pataki. Ferenc  kiscsoportokra vo-

natkozó segállapitásai jól hasznosithatók lehetnének az egyetemi 

tanulmányi csoportok, valamint a kollégiumi elsődleges közösségek 

szervezéséhez. Szlnto automatikusan adódik a kérdés, vajon az egye- 

terci élet e két legfontosabb alapközössógénok /kiscsoportjáináki/ 

kialakitására kellő gondot forditunk-e? Felmerülhet a2 a kérdés is, 

hogy az ogyetomi tanulmányi csoportok /eok esetben oz azonos a KISZ--

csoporttál is/ ős a kollégiumi alapközösségek egybeesnek-e 6s ha 

igen, mennyiben segiti es a csoport életének tortalmasabbá - Pataki 

kifejezésével élve -, multifunkcionálisabbú tételét. 

A interperszonális kapcsolatok vizsgálatát, ezek minél jobb 

megismerését hangsuiyozza Duró LaWos /1969./ tanulmánya. A szérző 

kiemeli, hogy az oktotó-nevelőmunka központi kérdése  a személyiség 

sokoldalu meóismerőse. Az egyént a közösségben, a "szociális közeg- 

ben" kell vizsgálni - irja Pataki Ferenchez  hasonlóan.' Hasznos el- 

vi ős gyakorlati szempontokat kapunk tanulmányából az iskolai foga- 
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dathelyzetekre, a társválasztási kisérletekhez. Ugyancsak a 

szociometriai módszer  elvi  kérdéseit elemzi Hunyadv Gxör.gy  

/1970./ is. #5 ip utal arse, bogy as egyszeril szociometriai vizs. 

east során a közömbös viszonyokról nem kapunk képet. Tanulmi. 

nyában/1972./ t csopostkokézió ós az ideoló iai viszony kaposo.* 

latát vizsgálja. A látens ideológiai szerkezet felderitésével 

próbálja a csoportok belső szerkezeti változásait nyomonkövetni. 

Vizsgálatában hásom szocidlis attitUdöt elemezo igy: nemzet, val-

lás ós KISZ—szel kapcsolatos elvárásoke Kisérletóvel bebizonyit. 

jet, hogy as ideolé iai azonosság ós a rokonszenv szignifikáms. 

Ilymódon as attitUdmegyezés során a magatartás, a viselkedés és 

as elm6leti álláspont a főbb szempont. 

Más többször  utaltunk  M 	 szociálpszichológiai  ea- 

nulmányaira, aki a közolmultban /1971./ megjelent könyvében a 

közösség szociometriai értelmezésére vonatkozó elvi kérdéseket 

ós számtalan kisérlet gyakorlati tapasztalatait összegzi. Több. 

féle mutatót is le as intézményes közösség 6s a  "rejtett  hálózatil 

viszonyának  értelmezésére. Elemzi a közösségek szerkezeti tipu-

sait is. Ezek közill a halmaz— és a laza szerkezet a kisebb gye-

rekeknél jellemző. Számunkra as egy központu, széles peremU szer-

kezet, a tömbszerkezet Ós a több központu szerkezet elemzése ta-

nulságos. Vizsgálatunk során mi is főleg as utóbbi tipusba so-

rolható kollégiumi kisközössóggol  találkoztunk.  

-Pataki Fo'renc legutóbbi kisérlet—sorozatából /1)72./ a 

csoportkohózió ujszerü értelmezését és mérésének lehetőségeit 

ismerhettUk inog. Ugy véljUk, ez a módszer sok gyakorló pedagógus 

• munkájához adhat segitséget. Pataki.mindenekelőtt a csoportban 

lévő szociometsikus választások elesZlásának "lejtését" kivánja 



mérni. Ehhaz a pozició közötti "rések" ritmusának'milyenségét, a 

poziciót összegót, illetve a mellőzöttek sZámát használja'fel. Ez- • 

zel az eijáráSsal nyomonkövethatjük /számszertien is ,/ a ceopert 

terPerszondlia kapcsolatainak és a 'teljesitményszint U6Szefüggés‘0.! 

aek alakUlátátis. A ceoportmegra vonatkozóan Méreihez haso414an:.. 

Pataci1222...L'en is többféle alakzattipust különböztet meg a szerke.s 

zeti szerveződés.szeriatt Ezek: egy preferélt személy körül elren-: 

deZődő, diddrE4 triádta 61418, strukturált, élesei kettéhacadt, la-

ze kötődésti. K011égiumi nevelőMUnkánk gyakorlatában és vizsgálódás ,  

sunk Során főleg m második és a harbadik tipusba tartozó kiscsoper 

tokkal találkortunk. ElemzésükreaII. fejezetben - résiletesen kité 

rünk. A publikált szeciálpszicho/Ogiai vizsgálatok között igen kevés 

a kollégiumi Vonatkozásu. Etek közUl emlitést érdemel Kalmár Magda 

/1970./ 6$ Daróczy:Séndor kisérlete, mindketten középiskolás 

giumot vizsgálnaki Daróezv d helyes kollégiumi közvélemény kialaki-

téeának feltételeit elemezte. /1970*, 1971. a., b./ A szerső által 

megillapitott negativ hatások sajnos  elég gyakran az egyetemi 

kollégiumban is drződnek. Igyi a rend és a fegyelem ellenzői, az 

landó elégedetlenkedők /= akik csak a jogaikat ismerik/ ós a men-

go tanulmányi eredmZnYt elérők hatása. Jogosan mertilhet fa l  a kér.. 

dés, hogy'a középlakolás kollégisták legjobbjai milyen . körülmények 

hatására lesinek az egyetemen negativabbá. grdemes lenne ezt a veld. 

ciót is megVlzsgálni. 

A felsőoktntési nevelőmUnka legfontosabb feladataitaz Orszáss 

gos nevelési kenXereneift fogalmazták meg a legpregnánsabban: 

Az I.'Országos Vevelési Konferencia /Szeged, 1968./ alaP*0 

banvéve a felsőo:ktdtás minden nevelési terbiletét samba vesZi. S azt 

állapitja meg, .hegy a felsőoktatés nevelési feladatait mielőbb min- 
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don, területen - t-ansz': k, tzUliittövon a marxizmus-leninizmus tanszák,  

tanulócsoport, iculturális azerveL~, testnevelés, illotvc a kCollC-  

giurilf sxcvelás elcaQzni kell. :114j4 a már Qeglávó tai,oaszt;aletoic  . 

ösezogzásCvel uj. is torvezertibb feladatokat k:oll kijelölni 4 szo. 
 

~ ialistE t*ltataaú Fc~i~~:s:;a,~;i nev~  Qredm nyesebbC tótele Erdeis6ben.  

A. közc3ssági novesós alapvető Itárciáe;oivol foglalkozott t`obrecenben  

a II. Országos NevQlási Konferencia, /1969./, amely meghatározza,  

ho,gy, a folsőfoku oktatási intázmányekben, is alapve4ú noveló: i o0Z-  

köz NI szervezett, mv..gaaszinvonalu czocialiata diákközá3ssóg". Fon-

tos momentum, I:Ogy a jöves ártelmisagi szakembere a diákközöso6gi  

6lotban no  öncáluan tov6k:enykedjon, a hanco ez a munka  0. 1'taa.sa.nes o16-  

iskolául szolgáljon  a szocialista munítaicol$oktivakbam holnap vóg-  

zendá ártcrl,Q:lc6gi =steep botöltá; are." Igy tehát a diákí:özösságek .  

akkor vógziic el egyik legfontosabb nevsalási feladatukat, ha a k'ci-.  

zösség tagjai elsaj ntitják a szükságos társadalmi Ycász;6geket.  

A xI. Országos 	Konferencia raszletoeon elemzi azt  

is,  hogy  ezt a oat  a tonuiócs000rt hogyan oldhatja  cog.  Ezek  sae~► 

rint a tanulócsoport szocialista ísözass6:. á formálásának ala.votg . 

foltátaleit  a csoport tagjainak szaL°mai fojl6d6se, nuzkateijesit-  

n6q,y&nek szinvorale, társad önnevol6s, egymás iránt árzott felel$s-  

s6g, ig5nyesság, szocialista demokratizmuson ápüláí közös sági élet.  

A köziissági, nevel6s alapelveinek megvalósulását ác megvaló-  

sitíaatcástágat vizsgálta a III. Országos ITtavalási Konferencia /Buda-  

pest, 1971./ Az  itt elfogadott irányolvek a nevblás, a káláz6s fo-  

lyamatáá4n az  Oktatási 'egységek pedagógi:ai feladatait 6s ozek  

módszereit összegzik. A tanczát:©k novelási feladatainak olcmzt'i: og  

kor több ujszQrii kórclós, problóma került az árdot;lfidá  s kösáppontj x-  

ba. A legfoxntosiabbakbóle a hivatásszeretet olaályitase, a vazotási  
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tennivalók ismeretelméleti aQgalapozása, önállóságra movelős,. óv.,  

folyamonkénti, specialitások elerazóae, a tanszékek munkájának ösz-  

szohanúdlása . az oktató-nevel6, tovókQnycégban is, tudomrnyosan al-  

kotcí tanitas :  és tar!ulas,  . . 

-Ezeket afeladatol".at a konferencia kiscsoportos formában ajagl-  

ja magralósi tanA.. S iónyQgQS szampontlsént emliti, , faogy az. oktatnak  

"kUtplessógo mogismarni P all at5i.t, ellizri, ®unkájukat". igy azután  

eredményesebb ie het annak me~aló,ivása,  is, aely. s~,er ints "Elenged. 
 

hetetlen, hogy 0 ,  tanszék logtapasztaltabb  oktatói vállaljanak aktiv  

részt a tudamnti,as diaköri, szakköri munka, valamint a kollégiu-

mokban folyá diakiirkőmsés 6s kutatómunka ezaktnai segit6o6bea ón  .. 

irátyY tásaban. " 	 . 

Hasonl6 alapeZvok.ot fogadott o3 spocial3san a kollégiumi no  

. velőmunkára vona.tkoz6a:: a ]CV. /Veszpróm, 1969./ ós az V. /P6as, .  

19n'/ Országos Kollégiumi Konferencia is. 	 . 

A konferencia anyaga, illetve az  MTV KB  i.^jus6.gpol3tiásá-  

ra  ós az alloni oktató.; fejlesztésére vonatkozó Iatározatai. /1970.,  

1972./ alapját silrgdt6 feladat az  ®~;~otetai o~rt~iL-navop.6~na~ka r~ 

velósi tervóz~ek mi.el~bbi tu~pom,~iAyos kidolgozása. ~ ,a felad~at  ~~~~~~~ 	 .  

nemzetkii2i viszonylatban nem lsmoretlQn,. Igy pl. a közelmuitban  .. 

volt a2t:a3:aun2: a Laninr;rddi 2W.anov Egyotem ős a Leningrádi Bor..  . 

zenIntézet novalósi tervével megismerkedni. /Az calebbi.re még - . 

utalni fogunk/4 x  

A felsúoktat6si nevolömunka alapkérdése, Iia ;;y szervesen kap.  

csol%djon az oktató munkához.  . 	 . 

• x Szakirodalmi attokintósiinket a magyarul is  megjelent  
miivo3r alapajGn, F;észitottiik ős 3973. februárban  zártuk  
le i 
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Ebből knvettesik az ic, rAogy az egyetemi diákközösségek kialo,kii z . 

t6 aánáa szem elat tell tartanurk a szakmai eli'ogialtsóag és érdek-  

lődéa azonos vagy hasonló voltát._ Mielőbbi vizsgálat tárgyát je-

lenthetné as egyetemi t. nulmui- és KISZ.csoportok életCneL tar-  

talu-a, o csoportok közösséget fejlődősének tudatos seaxtó; e.  

/I,asd a II. 9rsa:.goo tJov€,lósi Konferencia céltaitiizbsétt/ Ugyancsak  

vizsgálati kérdés lehetne a Kin alapszervezetek és a kollógiumi  

alapközösségek kapcsolata. A KM alapszervezetek életének vi2 ~.e.-  

elate egyébként a k .özelmultbars kezdődött el k;.arunkon.  

1s 	t,  t 	 s 	.te 
	 a o lé  

Magitó lé siin2: szerint . e erre a szakirodalomban ia kel16  

utalást találtunk .. a társas önnevelés intaaz9.v farmziinak egyike  

a kollégiumi tevékenység. A t;ollágiumi. közösségben 6s annak  alap..  

köz,össógciber a több éves közös e6yUttéíés., közös tanulás és kU-  

lönbözá közös Glt5ryek nevelő hatása ion .jelent&a. A közelmult-  

'ben a szakmai Crdeklmdés középpontjába isc3rizlt a .nomads  elmésé,  

feladatok megjelölése. Az egyetemi kollégiumi közösségi nQVolcs  

kérdvskörbbia ,az+onban eló ~,á  kevés nanográfii.-us xr;Lny€i x"oldoigozás  

készi€lt. iigvJ vó+lji:ik, ezen a teriiZeten is czöks:;gos rslomezni a kö-  

anségi életl:creteket. nlaron ezért érEz,tb`k a témát i?ontcanak és a  

vole való foglalkozást iclőszer€ir.qkf - talán nem alaptalanull4 	 . 

A i'ortiek miatt válnsztottaak dolgozatunk tárgyává egy Qgye-  

terci k.o1iGgiurri közössé G$ illetve annak alapközösségeinek vi.NsgS..  

latát. Dolgozatta#3k szerény keretei nem teszik-lehetővé a kérdés  

komplex elemzését, csak a kérdéskörhöz tartozó főbb problémákat  

vizsgáljuk a terljasaógre való törekvés igénye nélkül.  

Mvugkánk főbb szempontjai a következő kérdések köré csopor-►  

tosithatGlcs A kollégiumi közösség szervezete, nw®rvezottsCge, in.-  
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formációs rendszere. Az alapközösségek kialakitásának módja, éle- 

tartalma, általánosan jellemző vonásaik. Az alapközösségek 

szerkezete és ennek alakulása, változása több éven keresztül. Az 

alapközösségek interperszonális kapcsolatainak elemzése. A válasz-

tott vezető és a csoport kapcsolata. A vezetők kiválasztásának 

tudatos irányitása. Szeretnénk Választ kapni arra is, hogy az 

alapcsoportok közösséggé válásában milyen szerepe van a vezetőnek, 

illetve a közösség mennyiben járul hozzá az egyén fejlődésének ás 

fejlesztésének teljesebbé tételéhez..Ezért fontos feladat a s  ze ,, 

mélvisést  fejlődésének figyelemmel kisérőse és segitése. Különö- 

sen lényeges nevelési feladat ez a pedagógusképző intézmények 

kollégiumaiban, mivel a végző hallgatók döntő többsége tanárként 

dolgozik tovább. 

A fentebb felsorolt kérdések vizsgálatát többféle módszer  

felhasználásával végeztük: 

a./ a szakirodalom elemzése 

b./ a kollégium dokumentációs anyagainak feldolgozása 

c./ folyamatos magfigyelés®k és naplókészitée 

d./ egyéni ás csoportos beszélgetések 

e./ Szociometriai felVételek 

f./ személyes gyakorlati pedagógiai tevékenység tapaszta- 

latainak felhasználása 

g./ adatok statisztiítai értékelése 

A metodikai kérdések részletes elemzésére itt nem térünk ki. 

Lényegesnek tartjuk megemliteni, hogy vizsgálatunk kisérletek so. 

rát öleli fel. Az egyes kérdések reális problémákra keresnek vá- 

laszt - konkrét, gyakorlati, pedagógiai, pszichológiai tevékenység 

elemzésével. éppen ezért tartottuk jól használható metodikai, eljá- 



rtsnak a szociometriai felvételeket is. A csoportok interperszoná. 

lie kapcsolatainak megismeréséhez értékes adalékokat szolgáltatnak 

a kapott szociogramok. A téma; szakirodalmi tökedződését, főbb kér-

dőseinek összefoglalását is hasznosnak itéljük. A felsőoktatásban. 

tanuló ifjusag pedagógiai., pszichológiai jellemzése nem teljes. A 

felsőoktatási kollégiumi nevelő-munkára vonatkozó szakirodalom 

különösen.hiányos, pedig az uj típusa szocialista kollégiumi neve- 

lőmunka is igényelné a különböző tapasztalatok összegzését és sok-g 

oldalu elemzését. 

A felsőoktatási kollégiumi nevelőmunka gyakorlatéval kapcso- 

latban sok más néket mellett - létezik egy olyan megitélés is , . 

hogy a spontán :nevelés kimeríti a fogalom tartalmát. Dolgozatunk- 

ban azt is szeretnénk bizonyítani, hogy a tudatos irányitás, a prob-

lémák gyors és órzékeny visszajelzése az alapközösségek és ezen be- 

lül az egyes személyiségek fejlődésének segitóse - összességében 

a tudatos szabályozás kialakitása és müködtetóse » torvszeriibbé, 

tartalmasabba teheti a kollégiumi nevelőmunkát. Mindez pedig nem 

kevesebbhez járulhat hozzá, mint az alapközösségek jé közösséggé 

fejlődésóhez, a vezetők jobb kiválasztásához., s végül a felsorol- 

takon keresztül - a személyiségek  harmonikusabbá, értékesebbé té- 

teléhez. 	 .. 

Vizsgálódásunkkal a felsorolt hipotéziseket szeretnénk bizo- 

nyitani, a ezáltal jelezni azt is, hogy az egyetemi kollégiumi ne- 

velőmunka még több kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. 



I. fejezet: A KOLLtOIUMI KÖZÖSSgG 

. EMPIRIKUS JELLEMZSE 

10/ A közösség , főbb feladptalés elért eredm6nyei 

2./ A közösség strukturdja is önkoreinyzati szervet_, 

3.1 Az slapközösségek, mint a kollógiumi közösség 

szervezeti egységei 
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Vizsgálatunkat a József Attila Tndományegyetem M6ra Ferenc 

Kollégiumában végoztiik. A munka 1969. áprilisában kezdődött ós 

tulajdonképpen ma  is tart. Néhány felvetődött 6ra1e3kos és uj  kér-

dós ugyanis további kie6rletez<:sre, elemzésre ösztönöz. A másik 

ok,_ ant nem  engedheti lezárni a kutatást - ez a kollégiumi  kö-

zösség állandó Változása, mogu julása, fejlődése. 	. 

Ugy vGljük, a fentieknek nem  mond ellent, ha a vizsgált kol-

légiumi közösség főbb jellemző vondse.it empirikus módon kieér®1- 

jük meg l®irni. Szükségesnek tartjuk, hogy  közelebbről is meats,  

moxkedjiaiuk az adott  közösséggel, talán igy jobban követtő lesz 

a vizsgálat ereduényoinok ölonzóse i:.. A  bemutatás  során az 197a- 

1971. tanévnek megfelelő helyzetet próbáljuk megrajzolni, utalunk 

azonban a logujabb eredményekre, kezdeményezésekre i$. 

1./ A  közössétt főbb fe 	eratai  ás elért eredményei  

Mint minden közösség, az  adott kollégiumi közösség is 

meghatározott, konkrét cél elérésén dolgozik. Célját és feladatait 

felsőbb szervek határozatai ós a gyakorlati tapasztalatok alap-

jén - a kollégiumi szervezeti és möködési szabályzat jelöli meg. 

Ez a cél természetesen többféle formában ás több fa feladaton 

korosztUl valósul meg. Az általános feladatok közül a kollógisták 

szociális ellátásét, tanulmányt és politikai munkájuk sogitásót 

és szomélyiségüU sokoldalu, harmonikus fejlesztését kell kiemel- 

mink. 	 . 

Lényeges helyet foglal el a jövendő szakaára, pályára való 

tudatos felkészülés segitóse. A szabályzat ozt igy jelöli meg: 

"A maga sajátos eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy a kollégium 

tagjai választott életpályájukra alkalmasakká váljanak, ás törek- ► 

szik tagjainak hivatástudatát növelni." /JATE Eollégiuiiok ;zorve- 
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zeti és Aüködósi .Szabályzata. Szeged, 1971./  . 

; A  kollégiumi közösség munkája szervesen kapcsolódik az  

egyetemi oktatót  .nevelő  6s tudoraanyos .tQvékenysbi3hez. . Fnnek so-. 
~  

rán elsődleges .belyen  ,3zerelael a,speciális koll€givai lehetösé-  

gek kihasználása. Az .idézett feladatok köziil , legfontosabb a to-  

i;ulingnyl~~ ~z való pozi<ti.v viszony kialakitása,. a tanulmányt  

ki3telo ,ettsógek pinól eredményesebb elvögzése, r  a szakmai e}.nsólyü- . 

les segitóse,..A vizsgált közösség 1967. novembaro óta  rendelkezik  

a "kollégiEann minőségi ssi,ntot jelzö ,ciMmal. Az összesgtott ta«  .. 

nulmányi Atlageredua6ny azóta minden félévben a kari átic'-a felett  

volt.  19?2. februárban az átlag 4,21. A kollégisták több, mint  

20 ;S-;o. jelQS rendü ós elismerést érdemlő tudcsmxnyos diákköri mun-  

két végez. 	 .  

Ehhez  a munkához lényeges segitségot ad a Tanárok emberkö-  

zelban cimü beszélgetések sorozata,  valamint  a lDK-i tevékenység  

kollégiumi propagálása is . Az 'előbbiben közismert  tanárok beszél-  

nek  szakmai  tévékenysógiikröl, taadomdnyoe eredMénysikröl és társca.-  

d,almi. megbi.zatásai.kr6l..  

Az elsőévesek tanulmányi munkáját felsőéves szeniorok se- 
 

gitik. Es a munka  j6 gyakorlatul szolgál leendő tanári tevékeny-  

ségiikhbz is. A kollégiumban kialakultak a hasonló szakosok szakmai  

segitásónek formái: közös konzultációk szervezése, a szakirodalom  

téldolgozásának módszertani, vitái, a szakdolgozat kószitésének 

főbb kérdéseiről tartott tájékoztatók stb. 

A poi:itik*ít rtnnk , a társadalmi közélet terdletón is ered-  

ményes munkát v4geznek. Ez a tertilet azonban elég "nehéz". Talán 

ez azzal is magyardzható, hogy a politikai jellegű elvárásokkal  

szemben gyengébb, labilisabb a belső kényszer, mint a tanulmányi,  
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szakmai munka esetében. Ezen a téren uj kezdeményezaa a  társadal-

mi, közéleti tevékenység szervesebb kapcsolása a tanulmányi munká-

hoz, szakmai érdeklődéshez. J6 példaként omlithotjük a szocialista 

államok napjainak /pl. lengyel, NDI'/ieegrordezés6t, a népi kolló 

gitok törtbnetónek f eldolgozását, a tolmács•csoport miiködését 

stb. Szintén hasznos törekvés a'kollégistákat közelebbről érintő 

témát /ifjusági törvény, hallgatói párttagság/ megvitatása. . 

A kollégium vezetősége igyekszik felhasználni a speciális kol- 

lf giuini lehetőségeket, az egyúitti€akás előnyeit'. A munka során gon- 

dot fördtanak arra is, hogy a kollégiumi rendezvények között ne 

szorepeljen az egész kart érintő, vagy ott már szereplő program. 

A szabadid;  cálszeriibbé tételét, hasznosabb eltöltését segiti 

a kollégiumi kulturterem, tornaterem, sportpálya, tetőterasz. A 

fiókkönyvtár, a szinvonalas zenei estek ás irodalmi viták a szakmai 

önképzéshez is hasznos adalékot szolgáltatnak. 

A kollégisták szociális ellátása  alapvető, de ma mára nem ki- 

zárólagos feladat. Vizsgált kollégiumunkban az érintett kar hallga- 

tőinak csaknem minden kollégiumi felvételi kérvényét ki tudják elé-

giteni. A szociális kategóriák szerint nagy a megoszlás, mindegyik 

:tegória képviselve van. A többség /70 ;I/ II. III. ős IV.  kategb- 

rids. A kollégiumi .bentlakáshoz szükséges tanulmányi átlag-minimu-

mot  félévenként csak egy-két % nem éri el. Az alsóbbéveo, rosszabb 

anyagi kör€ilmények között élő kollégistákat a kar - a kollégium ja- 

vaslata alapján + rendszeres rendkiviuli szociális segélyben része-

siti. Itt is feltétel azonban a munkához való pozitív viszony, a 

közösségi feladatokban való részvétel. 

A magyarorri kollégiumi navelőznunka komoly örökségre tá-

maszkodhat. A forradalmi örökség, a haladó pedagógiai tapasztalatok 



ápolása  azonban  ukhagyomAnyok kialakitására is Ösztönöz. A kezdet 

ben uj szokasok az évok serán , szokásrendozerekké bővülhotnek. Mind. 

ezek a közöSség erejét nbvelik, Makaronko szavaival ttmegszépitik a 

közösség életét.t, 	• 

A vizsgált kollégiumi közösség is több hagyománnyal böszkél. ,  

kedhot. A fontosabbak; óvonte kollégiumi napokat  rendeznek  /Metre 

napok/, tapasztalateseróvel egybekötött kirandulast ssorvegnek a 

legjobban dolgozó aktiváknalt,'elbucsurtatják a végzős kollógistd. 

kat, volt kalógistakat hivnak mo beszélgetósre, az elsőéveseket 

bevezetik a kollégiumi ,  életbe, időszakosan kollégiumi ujságot 

/Magunk/ jolentetnek meg ós Walt a kollégium krónikáját. A felso-

roltak szinte mindegyike is több rendezvényt•fogla/ magába. Minde-

gYik célja azonos, illetve hasonló; a kollégiumi közösség tagjai 

mina több közbs ‚lónj birtokosai lehessenek, hogy közelebb kerül-

jenek egymáshoz, s jobban megismorjék egymást. 

Részletesebben is  szólni  kellakoll_AdApIminaokrendezvény-

soroz3tinak jellegéről. Ez az egyik legfiatalabbe do talán  ez  egyik, 

lecjolentősebb kollégiumi hagyomány. Először a ukollégiumu elismerő 

ós kitUntető elm elnyerésekor, 1967. novemberóben szervezték mos. 

rev,dezvények . között szinte minden kollégista megtalálhatja as 6r-

deklődésdnek logjobban megfelelő, uoyanis politikai,  kulturális,  

sport 6s még sek egyób jellegö program közül lehet választani. Több 

vonatkozásban uj kezdeményezés a volt kollégisták ős a jelenlegiek 

találkozója. Itt különösen a gyakorló pedagógusok gondjai, eredmé. 

nyeik, élményeik kerülnek elő. A beszélgetések  során  a kollégisták 

nemcsak a praktikum oldaláról nézve gazdagodnak ismeretekka, hanem 

mindez hozzajarul a pedagógus hivatástudat elmélyitéséhez is. Az 

élményezorüs6g, a szemayes tapasztalatok egyéni elemzése scgit. a 
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pálya szépségeinek és nehéoségeinek reálisabb megismorését• 

A kollégiumi kirándulások feladata kettőst a legjobbas del-. 

gozó aktivák jualmazása ős a tapasztalatoserók szervezése oorán 

ujabb dtletek gyüjtése az ország más felsŐfoku* és közőpiskolai 

kollégiumaiban. Hem lényegtelen itt sem az a momentum, bogy a ko116- 

giumi szintti difikvezetŐk jobban megismerhatik egymást. 

Az els6évesekkel való törődés szintén jelentes helyet foglal 

el a hagyományos rendezvényeksorában. Esnek kiindulépontja, amikor 

a felsőévosek évkezdés olőtt néhány nappal elmondjék az uj elsőéve-

seknok, hogy a közösség életét, bels6 életrendjét milyen szii4sok 

szabályozzák. Már az első napokban a segités ős az elvárós  egéazsé-

ges Összhangja érvi.nyesill. A mi tudatának kialakitása nem könnyö 

feladat. Gondot okoz azoknak as olsőéveseknek a közössóghez  való  

kapesolása, akik először laknak távol illetve kölön a szüleiktől. 

Igaz, 6k is többféle közösségnek voltak már tagjai /különböző isko-

lai ős osztályközösségek stbd, de a szinte állandó együttlakels, a 

kollógiumi közösségben 61ós uj szitueleitkat tore*. 4Pen ezért as 

elsőéves alakcsoportok közösséggó alakitása fontos kollégiumi fela* 

dat. Atólyékkal" való törődés igy vé/ik valóban alapvető kérdéssé. 

197 ir erről a•Szegedi Esyetem: "Kedves meglopotéssel szolgált el-

sőéves kollógistáitak a Méra Fereno kollégium  állani  Os didkvozető* 

sége. Az immáron hagyományos, két napig tartó programok mellettidőn 

a kollégiumi lap kiaankiadásával várták gólyáikat. A köszöntós és 

tájékortatás Jogyáben kőszült kis ösezeállités amelyben többek kö-r 

zött  rövid  raAlógiumi történet, a didkönkormányzatot vázoló ir6s, 

kollógiumi humor stb.  található  * megkönnyiti as elsőéveseknek, a fé-* 

szekrakást, életközelbe hozza uj otthonukat." /1969.szeptesbee. 



A folytonosság, az olvi ós módszertani tovabbfejl6dós szem  

pontjából lényeges; a ko116.iiitovábbk&~zés szerepe. puhány  . 

éve ez is a hagyományos rendezvények közó tartozik. A kollbgium-  

ban gondot forditanak a vezetők képzéséra, továbbképzésére.. Az  

erre vonatkozó emléi.oztet8 feljegyzések, jogyzőkönyaak áttekint6se  

utin r.38gá3;lapithat6, hocs a fő kórdóakört szinte mindig a diákön-

kormányzat munkája, munkamódszere jelenti. Szerepel itt  a vezetés  

alapvető  elméleti k6•rd6se, a ds.iakbizattstig hatáskőre, a diákveze-

tők  és a kol? ági ►ták iapcsoiata, valamint az C l.apkö4össég-vazetők  

munkájának q lemzase 4s  A kérdásl.őr bővülőse, cpecializálC isa a 

táma fontosságát is  jelzi. Ezt a munkát selti a kari  párt- Gs KIM  

szervezet elvi aegitefsve, időnkénti áttekint6 elemzőse. 

Az 1969. februári  továbbképző értékelésekor a koll6giumi  

titkár a kiívetkez áket emelte ki: a továbbképző még jobban e2őceg3.-  

ti a  diftvezeták 6rdekl"cdbsót, ezáltal is javul az iarányitás, faj-  

lődik a belső  demokratizmus, s a lehetőségek kihasználásával orda-  
 

ményesebb lehet a koilrgiur►i munka.  

Ezekre a ntanácckoz6sokra« a kérdősek többségét a diákvezetők 

dolgozzák fel, majd plenáris ülésen vagy szekciókban vitára k©ri1 -  

nek. Hasznos egy-egy ilyara vita, mivel 616 témák kertelnek megvita-  

tósra, ezért a  hozzászólások is tartalmasabbak.  

. A hag yomnyok, szokások rordszeriben talán kisebb jelentő. ►  

s6 iiek, de mó is fontosak. a ko 16 ;iumi k6zöesbt .̂'  szimb6  .um4, jel-

kóéei  . Ezek krizül legfontosabb a kollégiumi zászló, amit a  KIM  

KB a kollégiumi cin elismeréseként adományozott a ko116giumnak.  

Ehhez hasonlóan az alapkőzösságok által végzett minőségi munkát a. 

nKiváló alapközösságn felirattá vándorzászló jelzi. A kollégium  



speciális emblémé j&t kollégisták tervezték. 

A felsoroltakon klviii még  több példdt emlithetténk, de talán 

a fentiek is bizvnyitják, hogy a közösség  Speciálisan  egyedi vond• 

sait elsósc+rtan ;hagyQmán,yai, szokásai jelentik. 

2./ A. DcÖzöss6R. stY!ukturáda :éFf..öXkOrt11ir1,Uzati szervei  

A . vizsgált kollégiumi közösségnek 32D egyetemi hallgató 

tagja  van. TöbbsógUk bölcsész, lányok. A kollégium épülete uj, s 

szinte nindón vonatkozásban megfelel a korssaestisdg követelményei-

nek. Mindegyik lakószinten 80 fő  lakik; egy-egy lakóegységben pe- 

dig 8 kollégista. Az ópö&et technikai beosztását j61 követi a M- 

zössAgia: mindegyik lak6egység agy alapcsoportet alkot. Igy am 

adott kollégiumi közösség 40 alapközösségből 	össze. 

A kollégium vezetését és szervezetét elvileg a mér omliltett 

szervezeti és mükÖd6si szabályzat betározza mega "A kollégium ve-

zetésében egységbon érv6nyesttl áz egyetemi irányitás és a dtákkö• ► 

zösségi élet szocialista  demokratizmuson  fa°lépü16  Fin2xermémysata.e 

/5: pont/ A kollégium nevelési feladatainak elvi tis szakmai trá- 

nyitását a kollégium igazgatója és a kollégiumi tanár, gazdasági 

ügyeit pedig a gondnok látja el. A kdllégiumi közösség életét e 
dtetkönkorményzati szervek isQn9itjék. Az Unkormányzat legfolsebb 

szerve a kolláR iei, kűldiittgva6e  . A küldötteket az alapközösségek 

választják - a vizsgált kollégium esetében - mindegyik alapkö8 öc- 

ség két főt . A kUldöttgyi3léa feladata többrétits a kollégium ne- . 

. velési programjánbk és munkatervének megállapitS,sa, fl9,ék tisztság- 

viselők választása. a beszámoltatása a v6ózett munkáról. A két 

küldöttgy4ilés közötti időszakban a vfilasztott 	 giumi; bizottság 
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a kollégiumi  közösségi 61st operaáiv ir€nyit6 tostiilete. Ez as  

Önkormányzati szerv fontos változásokon sent át éppen`a vizsgá.-  

lati ideje alatt: 1971. janutrig manic  legttelsŐbb operativ  

irariyit& szerv az u.n: diákbizottság vcilt. Ezzel  lebet6l`p.g össz-

hangban, de elvileg Jai3lft  mBködött '  a  pedagógiai vezetés. A IV.  

Orszégos Kollégiumi  Konferencia /VQszprém, 1969./ fi1lá3faglalésá,»  
4 	 " 

b61 következően - jött létre a végleges uj koilégiúmi szerv®s.ett  

dis m€ikádési ssalbályzát, ami egységes szocialista önkormányzatot  

alakit ki. Ennek 'alapján a kollégiumi bizottságok munkájába be  

kel l  ** mid kollégium igazgatóját és a kollégiumban dolgozó ta-  
. 	. 	

, 

zié;rokat is . Ilymódon egészségesen érvényesülhet a pedagégiai ve-

zetők elvi ssgitsége, valamint a folyamatosság szakssaerLi bizto-  

sitáisn is. A kollégiumi bizottságban politikai munka elvi  irég.  

nyitása az egyetemi MSZMP VB filta], megbizott párttag kollégista  

feladata, trthatg mbdon munkáját a kollégium pedagógiai vezetői  

is  segitik.  

A kollégiumi bizottság jogai és  kötelességet az előzőekben  

emlitett diákbi7totts£gboz képest szélesedtek: bővültek. Ez a  

hatáskör mindenek előtt az alapközösségek tevékenységének segt-  

tóa6re, ellenőrzésére vonatkozik. A kdllégiuni bizottaég felaáta.%  

ja a kollégiumi rendezvények` megszervezése, illetve  ellenőrzése.  

A isollégitákat Arista  szociális ps"őblémákban pedig javasiatteváS  

ós: álifisf oglal6 joga  van.  Ugya.  riCsak lényeges a kollégiumi bizott.  

sdg javaslattételi hatásköre a kollégiu®t költségvótés felhasz-

nálására vónatkozóan. A figyelmeztetés és jntálmazda nemcsak  

egyénekre, hanem alapki3zösségélsre is ltonatkozik• Talán az emliM
...  

• tett példákkal sikerült érzékeltetnitnk, bogy az uj szervezeti  

szabályzat jobban épit az  alapközösségek  munkájára, a kollégis  
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ták öntevékenységére. Hogy  mindez a milts helyzetből Indul ki,  

illetve bogy vonzó célt is tHzött a kollfegiumi közösség elé, . ezt  
talán a ,  kollégisták  . v6lembo~ye a leghivatottabb igazolni.  

A szabályzat tervezetét megvitatták az alapközösségek 4  véle-  
ményiSket 3rdsban i t; rögzitették. Ezekből idéziittks Melyes,  bogy  

a kollégiumi bizottság hatáskörét növelik a kedvezmények, téritési  

dijak mQgállapitásában. Kapjon több beleszólási jogot .a kollégium  

didkvezetc?sége az eddigie3kzí6l ezen a téren is ;  Ismerjék  el.  hogy ,  
a kollégium lakói aliegjobbanr ismerik egymás anyagi helyzetét.-  

/m egy6kttlaknek/ A Kollégiumi felvstelnól, a továbbt bentlakás  e1- 
birálásánál jdf  hogy 	tanulmányt és közösségi mUnka job-►  
ban  be7les2áutit. Igy, reméljUk, még jobb munkát tudunk majd végezni.  ,  
Kollé~iu~unkba~ ~  r nagyon s>k  dolgot a tervezett m édosit~sok  see.  

rint intéztHnk 01.0  /1969 . október. 37. oz., szoba/.  . 	... 

A 24. pi.v.a.zoba véleményébas, nAlapközÖsséeizsk taog'vit►att►8t a . 

tervezettel  kapcsolatos  kérdéseket. V&gR4lia arra  a  megállapttásra  

jutnttunkk, hogy minden  kérdésben egyatértienk a tervezettel.  

giumunkban Wig  is hasonlóan ment amunka. KHlösösen az simult  
idösQakbanl Demokratizmusunk a legjobb utQa halad. Nálunk, tehát  

nem jelent nagy változást az uj szabályzat bevezetéao.  
. 	 ..... 

Az  idézett  véleményekből érződik, hogy a kollégisték goglal-  
... 	 . 

koznak a kollégiumi élet gondjalvat.  terveivel. grzékenyea reagál« ►  

nak a kollégiumi  bizottság  hatáskörét érintő khrdéseksre. Megálla-  
pitbat6 ugyanakkor az  is, bogy  bi3szkék elért  eredményeikre, kollé-

gista Untudatuk pozitiv, el$revivB.  .  

Hint  már emlitattük, a kollégiumi bizottság egyik legSonto»  
sabb feladata  az  alapközösségek öntevékenységének kfbontekoztatáear  
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munkfijuk s©gitése, összerogésa 6s e3leraSrxése* Lppen ezért 146.  

nyeges  rd6s Sz, hou $.kollógiumi b$zattség egyes tagjai és ~ 

: 	. 	. 	. 
mint tostfiület is jet kapcsolatot 	ki a kt~llóiumi ki3*  

zönssé g tagjaivel4 Hrro több momentum is utal. NUM is kismet":  
r 

ufink egy 1968-ban  kész tett  ~`eim§~ésr~ adott  Válaszokból: 

nEgy jó diákbizottsági tag a mi elképzelésünk szerint '00 a havon - 

ként vagy kéthetenként össZeiil6 diákb$zottsag  által  két vagy hé-  

rem napxKa aktivizált egyén legyen, hanem  tunkci6je ► eg,yban élet...  

eleme is legyen. Ismerje a kollégium lakóinak azt az ardulat&t,  

amely  az 6 rastort  ja  . Ha pl. kul,turfolelas, akkor ismerje  az  
,  

fg6nyeket. ~Sokkal több embert kell sacambly szerint ismaraie,  

mint amennyit mi difkbizQttségl tagjaink ismernek. neszélgassen  

el a szobákkal, névszQrint ismerje szokat, *Ore feltét],enill. .. 

szémithat a munkájában• Segitaiil as arra  alkalmasakat tudja kio*  

választani és á segitétérsa$ no azok legyanek.: akikkel éppen  

összetalálkozik." /A ll.sz. szoba ubleménaye/  

A leirtakbbl is következ3lk, bogy  a kollégiumi bizotts€g  

tagjai kQtt6s feladatot végeznek•4 mindegyik kollégiumi bizett-  

sági tag valamolyik munkateriilet fel:elös vezatOje, valamint néó ,  

hány alupköwöss3ég speciális febelnse. A kétféle jelleg jól  ki•» 

eg6sz1ti egymfiatl az alapközösségek tagjainak magismerése sQráxi  

jó aktivékat, soeit8térsakat találhat a:munkatariiilet6heS, ugyan,,  

akkor a tQriilgtébez tartoz6 feladatok tervezése ős. Witelaz6se  

kapcsán közelebb kesrillhet az alapközösségek 	azok pi ob-  

lém6it, kéréseit redlisabbe ►n tudja 	EZaltal  viszont  

igen lényeges szerepe lehat egy»egy kollégiumi bizottsági tagnak,  

az alapköz 	gek Valódi közössGggé formálásában. Ebben  

ban eegitsóget jelentenek  az adatlapok /ldsd n mellékletben/.i  . 



aminek kitöltése 6s  elemzése a pedagbgiai. vezotők faladata'.. -  

A kollégiumi közösségi élet egyik tokmérője a  tsvékenitá.  

3ég közben magnyilvdnul6 lelkeseddn. Vizsgált tsatégiustuakba0  

. a, hasznon egyébi és köziissbg6evékenys5ge egása  sorát lehet-  
, 	, 

ne: 10=1:MsgemlithotjUk ± ~► a tagfontosabb 'tariulmányi 6e  po1S~- 

: ti kal te-vékanys6g mellett . .. a . tarsaasilmi közéleti teg6kairlység-. .,  

be , való  bokaposolőaés igényét 6s elért  erFSdm:nait, aszooS4.. -  

: its és taaxulmányi érdekvédelem sokrétUvé válását ős Wet. de- .  

nom utolsósorban  n.szakmbi ei.mayüiegm. sZakmai önicdpz6s  ú~ , 

lehetőségeit: Nind,ez hasznos segttsdgiil szolgál a kollégisták  

. közösségi csélj:ainak konkrétabbá tételéhez ős eredményesen járul  

hozzá az egyéni fejlódéshoz is.AAz onlitett munkaterületeket. . 

eg3r..qgy kollégiUMi bizottsági tag i :rdnyitja, mankáját aktivók,  

aa u.n.  munkacsoport  sogiti. Am 1970/?1*es felmérés szerint   .. 

100 kollégistának van kisebb-nagyobb dlla.ndfi megbizatása. Ez  

a kollégisták: 30 O«át jetanttl. • 	 . 

A kollégiumi közösséget jól jellQmezhötj9ik a ,me$bir.ötások  

rnndszeróval, . Az emlitett 103 fő megoszlása icon  változatos.-

Szerepel közdttíik: kollégiumi  bizottsági  • tag, alapközösség  ~ 

zetg, .  felel$s-könyvtáras, ttenza•+felelőQ, a kollégiumi uSség  ~ .. 

szerkesz,•tője, szaktelelősök stb: biindegyikük azu ►táp ujabb kol.  

ibgistákat vonhat be  a  kapott  terület feladatainak kivitelez6~ 

POW. Igy 1►1. az orost szakfagelds. aki  legalább harmadéves  
. . 

ős szakmailag a legjobbak közé tartozik ii az alsóbb 6ve0ek 	 . 

orosz ,sAakkal :kapcsolatost tanu,l.m5nyi iarablémafn,ak megoldását  

oagiti.. Ennek  .érdekében 	dszlávb6l konzitácaókat szervez,s  . 

módszertani  tanácsokat ad, javaslatokat  tesz a vSzsgFeidBszgk  ' 

oélszorü . beosztására. MUr+káját a szaktanozók oktatóinak 9aráagi•  
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tdeaval Végzi; 

A szoiolél.polltikal felelős áz érdekvédelmi munkban to. 

vékenykedik. &mitt a kollégiumi bizottség érdokvédelMi foie:- 

1686nok ős a kari diajóléti bizottsagnak a munkdjét. kötelei 

megiamerni a legrosszabb anyagi körölmények között 616 kollé; 

gisték helyzet6t, hogy redlisan képviselhesse tdrsai érdekeii. 

' 	Az ditandh megblzatasok jé gyakorlési lehetőségeket, as 
eredmények siker-élményt. bizalmat adnak. A feladatokat a ilár 

emiltett mhdon s. a kollégiumi bizottSég koordindlja. A WU'. 

giuml bizottnégot mint testöletet a köldöttgyUlésen vdlasztott 

titkar irdnyltja. ő hivja egybo a kollégiumi bizottodg Uléseit 

és 6 képviseli a kollégiumi bizottségot a felsőbb KISZ sser-

vekben is. A ko1 iutit 	poziciója lean jelentőse Szo4 

méli Szerint is szinte minden kollégista ismori p  02634 rá ku. 

lönösen vonatkoznak a didkvezetavel szemben lötező elVardsok. 

Erre  vonatkozó felmérések szerint utalpraesetts energikus ,  bass 

tdrozott, politikallag téjékozott, erkölosileg feddhetetlens - 

taPintatos, udvarlas, a közösség, s as ewes emberek problőidit 

a Oztién viseije; legyen tekintélye, tudjon'hatni as emberek4. 

innoleaz elvdrásnak természotesen osak as előbb eMlitett 

kollégiuml bizottségi tagok hatékony közremilködésévei és a 

kollégisták aktiv témogatasdval Wipes eleget tennimég leg. 's 

lelkesebb  kollégiumi diatitkar Is. Ebbe' segitséget jelent a 

koll4Umi blzottsag ós a kollégista munkakaposolatanak UAW.. 

kitasa, az őszinte légkör'megteremtósm. * 

Az* adott kollégium osotőben a kolléglumi bizottsag és an 

alapközösségou között Usszekötő  kapocs  szorepét tölti be Ai u'.n. 



Pc5rutn., A  kollégiumi élet demokratizálódásénak ez az önkormány- 

zati szosv egy specldlia állomését jelenti. Havonta, illetve . . 

esetenként enol süriibban megtartott megbQSzéléesyr ►, munkaérte* 

koziote3:n a kollógiatés közül bárk3 , résgtvalieta t3indegy3;A alap* 
közösség vozetójének vagy képviseYűjdnok szavazati Joga vaa, a -.. 

. . 

FórWa segiti  a 4011égiumi bizottság év az alapkázösségek . Wain-, 

ti gyors 6s pontes információcserét.. Javaslattevő ós vé3,eményo* 

zó hatáskörével nagytan hoszé jér'al a kollégiumi btzottsag red*  . 

lisabb határozathozatalaihoz. A Fórumon minden kisebb. 6s  nagyobb 

jelentőségű kollégiumi  vagy ogyetem5. vonattcozéeu kérdés folme* ... 

riilhet. M =6:flaaak be munkájukr6l az egyes  ideiglenes bizntt* . 

eágák vazet63,.tájókoztaté,s hangzik el el6zatas tervekrr61, el«. 

I:ópzQié seisről, akollégiumi bizotte4g iilésoirnl, az ott  hozott 

bat'rózatokról. Az alapközösségek vezetői a Fórum, után alapk'ci- • 
ziiss6güket tájékoztatják a hallottakról. Lnny©,ges as is, hegg , 

előzetesen tájékozódjanak a napirendez► xazereplH kérdóaMkrő1 .. 	. 
Ilymódon a vita aorázi nemcsak  egyéni elképzeléseiket, hanem , 
a].apki3Wösségvk véleményét is elmendhatják. Hrrál a kérdésről 	. 

órdsmos idézni mUagunk cimU kollégiumi ujsig cikkébHla eA. Fórum 

munkájával kapcsolatban általános tapasztalatként olmaadható, 
... 

hogy csak akkor lehet sik©röe, eleven kollégiumunk élete és no. -- 

velő hatása, ha  az mélyorr a diakság, azaz a kollógisták öute* 

vóka.nység$re épül. Feln6tt emberek vagyunk, akik btdemespk, hi .* 

vatottak saJát idgYelk korményzéséara,, ; de a Fórumon r6oztvev6lt 

csak akkor tudják érdemben  kvrményözni a kollégium életét, ha is.. 

merik i3 a probEémAknt.e,  /1W9. Junius/  , 

As alapközösségek ve8et"vit6l saját közösségük is;merctét, .. 
iaráxiyitásét kell  elsősorban olvárni., Ehhez a hérdóaaea alaposeb* ► 



ban meg keli, v1zsgalmunk az alapközösségek helyzetét.  

3./ ;z a a• közössé c=k min .a k• llé _umi közös  

ye~e~~t eavsé~a9, 	 . ... .. ... ....,..,.~ 	 , 

A kollégiumi  élet i3nneválő tcVékenga5g8nek Yegki,sebb  

szervezeti egysége  az alapközösség. A mar idézett szervezeti   

bs miiktidás4 szabályzat  szerint n2 alapközösség feladata a koll&-  

glum/ (Slot Minden lényeges területére kiterjed. Az ala,pkÖzfdssé-  

gek tavéksn,ységét többfdle óbjektiv és szubjektiv tényező sei.  

gitl. Kiileó segitségnei; szdmit a kar oktatóinak szakmai és poll-  

tikal bUnkéja+ Ez mindenekelőtt az első illetve  az alsóóves  

alapközösségek asot6ben szfimottevó Hasonló szerepe van a felleő-  

éves sz©nf,ornak ós a Mar omlitett felelős koliéglumi bisottsd.  

gi tagna~ is.   

Azsia közÖ3sé LU 3a  i a 	lényeges szempont as  

azonos évfolyam és azonos vagy hasonló szakpáros9;tés. IV as  

alapvet6 tevékenység .a  a tanulás «r valamint a hasonló szakmai  

érdeklődés hat$rozottmn mogkánnyiti a kE3zi3sségg& vélés folyama.  

tat. Az idézott kollégium esetáben - ' az alapközösségek' horaogén  
összetétele mellett 4- jól érvényesül a felrs36vesekkel való kaP-  

csolat rne,gterentégónek lahetéeége is. Ugyanis minden lakószin-

ten azoaos,;'illatve hasonló szakosak laknak, igy az alsóbb és  

felsőbb 8v©s alapközösségek könnyebben megismerkedhetnek e
,
gymaa- 

sal t gzt a felyamatot gyor39.tja . e fólsó&vca® sxakfe lelős  .bs  a 
felcőbves kollégiumi bizottsági tag tevd3senysége.  

As els6éven kialakitott alapközösségekben kevés személyi  

♦altozás fordul elő, Itt csak az egyetomről eltávozókkal /űeve- 

sSSe  



lező tagozat, nás 'intézm5ty, . esetleg fálév.ismótlbs etb./ ós ná. . 

hány kirívó személyes ellentét m$,otti, változással kell számolni. 

Ez utóbbi miatti évközben.i sweet a kolgéglumi bizottság csak 

alapos megfontolás után ettgaélyez. Elsődleges szempont, hogy a 

szoba tagjai neveljék egymást tudatosan is, bogy  ebben a mnnká* 

ban - a fentebb már említett diákvexetvkota, kivül •- a kollégium 

Podagdgial vezetőinek seBits6ge alapvető. 

Altal&nos tapasztalat, hegy ha elsaciven nem  véletlen módon 

keriklnek egybe a szoba tagjai, hanem a már  említett tudatosabb 

rendező elv szerint, akkor ennek hatása a későbbiekben is poz3. 

tivan érződik: Vizsgált kollégiumunk esetében a aza,k}Arositfs ás 

az évfolyam is szempontként szerepel a szobaközösségek kialakitfi- 

sak:ov: Speciálls ,  sza:kok esetében 	nőmet-latun t  orosz-föld* 

raj z stb./ a ASSZ alapszervezet  szerinti hovatartozás alapJatri 

alakítják ti  az alapkirizösságaket. A szervezeti szabályzat, illetve 

a házirend  szerint elsőéves ős az ujonnan beköltöző kollégisták 

esetébe* speciális egyéni kéréseket általában nem vesznek Pigyes+ 

lembe. Egy év eltelte 	minden f'©lső6ves alapközösség elYze. 

tes kérelmet adhat  be, s a kol.lógiumi bizottság ennek  alapján ké- 

az$ti- el a végleges beosztásokat. 	 . 	 . 

2anulaágos elemezni agy ilyen  előzetes ki.vánság-ksaszesitést. 

Megallapitható, bogy az a1a.Pkösősségek tábbsége . /25-30/ lénye- 

gében nem változik. Gondot okoz viszont  a  másik oldal,  ugyanis  

2-3 alapközösséget kitevő kollégista /tehát kb. 15-20 fő/  nem  

kapcsolódik kbzöss3gbeta• Ennek okait nem mindig lehet mélyebben 

nyomonkövetni. Sokszor csak  annyi állapitható meg:  nem aziv®e4a 

laknak  vela. Ez persze a felületi problémák egyike Is lehet,  de  

talán elemzésekkel a valós okot is kiaterithatjük. 
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A kollégiumi alapközösségek konkrét feladatokat végeznek. 

Enneh megfebloen nemcsak jogaik, hanem szertedgáz6 kötelességeik 

is vsnnnkz , a tanalmányi eredmény  é s  a szakmai önképzés i'igyelem- 

mel kisérése, segitóse, az eszmei-politfYa.t munka, társadalmi Ye- 
ladatok kollektiv vállalása, igényes szórakozás ős kulturált kör-

nyezet biztositása. 

Jogi vonatkozásban padig v6leményez6, javaelattevő és felszé«► 

la►lási joga van az  alapközösség vezetőjének a tagokat °érint8 tanul- 

znányi, szociális és fegyelmi,: valamint mánős9.téss kérdésekben a 

felsőbb ör.koraa::Rnyzati szerveknél. Ugyancsak az alapköeös3ség ha-

táskörébe tartozik tag3a#.nalt birálata, figyelmeztetése, esetleg 

fegyelmi eljárás m+oginditdsáteak javaslata. 

A gs3utiekböl is következik, hagy az egyes  alapközösségek a 

kollégiumi céxlkftiizések megvaléaitásan dolgoznak. Az álapkbz$iss6. 

gek: tagjainak egyéni érdeke 6s a közösségi érdek elvileg azonos. 

A feladat megva1.6s9.tása egyénileg történik ugyan, de közösségben, 

a kollekstivat erejével. Akadnak példák az  érdekellentétre is,. de 

ebben az esetben a közösség nevelő ereje, hatása öaztölAzö erő lea. 

het.. A j6 eredmények eléréséhez éppen ezért nemcsak eközös nél, 

közös tevékenység szi9ksóges, halm a belső meggyőződés is. Téte -. 

likpket igazolja  a' már idézett I.Sz.Kon is. ti... a társadalc+m . 

szalgálata és . a személyiségnek a szó valódi értelmében vett  Unmet. 

vai6sitasa egy 6s ugyanaz." Ezt az elvet  egyetemi itallga.t6ink ugy 

válthatják valóra,,  ha tudatosan készUlnek jövend6 polyájukra, hi.. 

vatásnkra._ Akollbgium9. nevelőmunka is ezt segiti. 

A kollégiumi közösség célkátüaóseinek jobb  megvalósitását  

szolgálja az a]iapközösiségek muríkátának ösozebmgoa:ása, tudatosabb 

irányitása. Az alapközösségek tevékenysége szervesen  kapcsolódik 



egymáshoz. Urast  egyik  hasznos londitőereje a "Kiváló alapköraös-

AéR" moz} aloz  . Ez  a verseny néhány éve 4. a kollégiummá válás szer- 

ves részeként indult. A diákbizottség 1966. októberi feljegyzé-

seiben az alábbi feltételek szerepelnek: "A Kiváló alapközösség" 

vándorzászlót a kollégiumi cim elnyerése alkalmából alapitottuk. 

Ezt a címet azok az alapközösségek nyerhetik el, akik 

•• jó tanurnyi eredményt érnek el, 

++ mind alapközösségükben, mind a kollégiumban közösséghez 

méltó munkát végeznek, 

• egyénenként is aktit társadalmi tevékenységet fejtenek ki". 

A feltételeket elevezve megallapithatjuk, hogy a legfontosabb 

a tanulmányt munka kifogástalan elvégzése: ellett azonban lónyeas 

gee a társadalmi tevékenység, a közösség iránt érzett ftelőssóg. 

A mozgalom hasznossága nem vitatható. A felmérés  megkezdésekor 

négy kiváló cfumuel rendelkező alapközösség létezik, ez az alapkö-

zösségek 10 %-át jelenti. Azóta a szám emalkedett, ugyanakkor a 

feltételek is szélesebbek, magasabbak lettek. A tanulmAnyl felté-

telek  között a já tanulmányi eredményen nemcsak a 4,00 feletti 

egyéni átlageredmény értendő. Lényeges a többiek tanulmányt segi-. 

téee, a szakmai önkópzós, illetve évfolyamoktól függően a tudoaá- 

nyos diákköri to$kenység is. Egyre eredményesebb a felsőéves 

alapközösségek elsőéveseket patronáló munkása is. Különösen hasz 

nos ez a tevékenység a nyelvszakosoknál. A kiváló alapközösségek 

tagjai köz k kerülnek ki  az egyes szakok felelőmet is. 

A kollégium vezetősége természetesen minden alapközössóg 

munkáját figyelemmel kisért. Tevékenységük részletes elemzésére 

félévenként ker il sor. Gondot fardita ak az évfolyamok szerinti 

speciális kérdések napirendre tumésére, megbeszélésére. A központi 



~+41- 

kérdés az, hogy amennyiben segiti az egyéni és a közös alapvető  

tevékenységet • a tanulmAnyi munkát - a csoport közösségi szintje.  

Előfordul persze olyan is ,  hogy akadályozó motivummal talFlkoztzak,  

ilyenkor.kótezerosen fontos a közösségi megbeszól6s ős az egyéni  

elemzés. Ezeken h a negbeszólóséken jelen van a tololes kollégiumi  

_bizottsági tag és lehotőség szerint /főleg az alsóéveseknél/ pe.'  

dagógiai vezető is. A beszélgetést az alapközösség vezető írónyit--  

ja. Fontos helyet kap sz©ken a vitékon, beszélgetéseken a kritika  

ős az önkritika. 	 . 

Az.. alapközösségi, mohbeszélések  lezajlása után a felelős  

kollégiumi bizottsági tagok a következő Ulósnn beszámolnak as ii -  

talónos és speciális tapasztalataikról, észrovóteleikről. Igy azé-  

útin as egyes szobákban jelontkez6 problómékat kollégiumi szinten  

lehet összegezni, tanulságokat levonni.  

A kollógium életében döntő azerepUk van az alapközösségeknek.  

Ezt az is bizonyitja, hogy minden lényeges kérdésben el6zotosen  

kári vélemór Ukeb a kollégiumi bizottság. Ez a vblomény kikőrés  

t irtdnhet szóban ős irásban is. Ezekből a véleményekből azután  

összeállatható :a kollégiumi azintt állásfoglalás. Igy p1. a  válasz•  

tósokat megelőzőien előzetes jelölés. uj házirendi pont esetón rész.  

latos oiőkészitési  speciális rendezvények programjavaslatai.. Ezek.  . 

bői a véleményekből áttételesen követkőztetni lehet a szoba ös©z ■  

képére ., sokszor pillanatnyi hangulatra is. Az irdsbeli vélemény  

tUkrözi a gondosságot • vagy a feladat felUletos magoldását, a nana  

törődiimsóget is. Ugyanakkor sok az elemző válassa  is.  

Az egyetemi hallgatókat sok vonatkozásban érintő uj ösztön-  

dijrendszar bevezetésekor az adott kollégium vezetősége iréabeli  

véleményt is kért, mert a vizsgált kollégium. illetve egyetem is  
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résztvett a kin6rletben. Ezekből a vóleményekb8l id6sctfnks  

nl. Rantti:»Ciqqi UsztUndij ne $i3ggjrdtl sex* mástól, mint a  

tanulnAny g 6tle$t61 /iW  diákkör, spürtkiir, 8X82 munka sib./  

vagy  no legyen ntanul:i3át10n U8ztc3ndiJ a glove.  Az &tlagakon 	' : 

líü ingadozzon isisebb  mértékben  a tanulmányi oszti3ndi;j. Miért  ..: 
, 

kell  a  tanulni öszti3ndi jat kérvényezni? /RUrakrácla/.  

24 A 340 alatti étlaguak t3ndii,j6náll no vegyék  1'f~yelasw= 
,; 	 . 

be a szaaciális helyzetet, itt is csak a t~anuléso» legydn - r1 hate.  

- 	. 	. 	.  
sulit: A s~xcóiá~,is ~iQlyzatet ugyis figyelembe veszik a ~szociália  

támogatásnál., a'  kollégiumi dijnél, sőt rendkivüli szociailás  ser* 
.. 	:.. 861y is   vein:  

S. Reggeli és ebéd 9.agyeri inkabb, Vagy a kollégiumi  dijnt,  

és a menzát válasszák el egymástól. dil$pitsdk meg, mennyibe ke4.  

rül egy hónapra a reggeii, az ebéd és a vacssorajegy dija és man.  

degyiket kUlUn-kUlan is lehessen  venni. A  kollégiumi dij n :: t  t  a  

800 B'4t.ot sane*  tártjuk0/ 11á68. október; 30.sz. szoba/  . 

A teljegya6sen nem szere alairás ós eredetileg szobaszám  

sem. A vólemónyb8l hmtárc>zottan őrződik; hogy a szoba tagjai  jé-  

tannulók. Ezt a tevékenységet i'onteanak, sőt  ki ~~.rblagnsr►ak tart..  

jáik az t3sztöndij megitélésekor 10. :SzoeS6lis helyZetUk j6, ennek»  

ellenére ~  Vagy talán éppen ezért bizonyos kővetelós is 4rzSd3k  

a sorokból ..  

A 10. sz. szoba véleménye; "A szoba átgondolta az uj Usz*  

tdndij rendszer tervezetét. uralóban alaposan megkonstruált ter.  

vozetről van szó. Csupán eggyel nem értönk egyet. Rogy'gondoljdk  

ezt, hogy egy ' család jfivedelmét ilyen kategórikusan ogyen18  ró.' 
ezekre lehet osztani? Egy kéztartás mindig sokkal többet ölel fel,  



mint ahogy at a családtagok szésival elosztott és a sztilőkre 

jutó  rész fedezné. A szillők igy a gyerekeiknek WM tudják és nem 

is fogják odaadni azt a rájuk eső részt teljes egészében. Márpe. 

dig az 5. kategóridsoknak majdnem azt az egész részt kell a Sell-

laktől elkérni, ha nem éppen kitUa6 Tap jeles tanulók. A mei» 

zfit mindig ki kell emisziteni, mert az többnyire pocsék. Ea ilyea 

sokat kérnek a menzfiért, akkor Isöveteljtik, bogy siirgősen javitsák 

a szinvonalat. Egy6bist5rit többnyire egyetérttink a javaslattal." 

A leirtakból 6rződik, bogy a szobában a images kategórifisok 

vannak többségben. /Az alapközösség vezetője is az/. llgyanakker 

érdekes tudni, bogy valeiban "nem éppen kittin8 vagy joles tanulók". 

gzért ilyen a vélemönyilk is. Lélaktanilag érdemes .migyelni a 

feljegyzés "keretes" voltét. A kezdés és a befejezés egyetártő, 

helyeslő, mig a sztivegben még a követeljtik ige is szerepel. Ebből 

az alapközösság vezet6 emberi tulajdonségaihoz is adalékot Rierhei. 

Wen egy  specidlis vél.eményt "szobánk  lak61 egyetértenek, 

hogy.bir többségtink V. ems, igy közvetlentil nem érdekelt*" /40. sz. 

szoba/. Emberileg érthető megjegyzés, azonban ktizösségi szempont. 

b61 "elszomorit6", mert éppen a felsőévesek tapasztalataiisegito. 

hetik előbbre az alsőbbéves közösségeket is. 

Az alapközösségek konkrét közösségi vfiflalásokkal is részt;- 

vesznek a kollégiumi munkában. Sz a vállalde 1010n6sea nagyobb 

rendezvények, hagyorainyos megmozduldsok esetén számottevő: Például 

kollégituni napok, ,elsőtévesek fogadAsa és  az  ötödévesek bucsurta. 

tésakor egyes évTolyamok /Órtelemszertien a misod, illetve negyed-

évesek/ alapközösségei végzik el a feladat többségét. Ilyen vonat..' 

kozásban is fontos, bogy as évfolyamok tagjai, illetve az azonos 



évfolyam akt3.vfii ismerjék egym6st. Lényeges szerep bérul Obeli  

a aunitdb3n az alapki#zöss6g vezétsre. - Né1r►f ismernie kell 3lapközös»  

s6ge tagjait egyénenként á,s.  Ezekkel  a kérdősekkel foglalkozott az  

1970. 6prilisi k®ll6giu®i voxetőkbpz8, amiró1 a  kollégiumi u3eig  

is 'tudhsit: n... ez alapközösség vezetőnek routes feladata a ssaoo  
ba tagjainak megitmer6se. A vesaetéebpll pirnbl6mék megbeszélése ku-  

liinbseiá .€z alsóbbéveeek szómetra 	hasznos. Többen jovaselték,  

boa  ezután  is  leWenak mogbeszbl6sek évfolyamonként az Alapközös-  

ségvnzst€Sk részére, ahol megVitattmntj6,k a prebl6maat,: apró . rnód-  
ezertani kérdésekben is kicsexólketib tapasztalataikat." /r aguAk  

3970• jut/lush  

A  munka scrrim a didkcaozetáknek módtjiik van a minde:unápi,  ak•» 
.taSlis kérdések kapcsán fa rm: riila Vezetésbeli prcablémdk Megvitatá..  

sóra  , A szobócban kirobbanő kisebbi-nagyobb konfliktusok mega*  

désa, ut6lagas alemzbee l6njegoe adalékot szolg6ltat a diókvezetSk  

pedagdgiai felk8szl ebes  is.. Ezt a ~$ ~, ~aR 16ium~  d074~®s~á  
 . 	 . 	 . . 	

. 	 r  r~sw~..  

21,4Watet iár%yit3ók direkt, Illetve többségében indirekt sióy  

don. . Mies  a feladathoz nekik is j61 kell ismerniük a szobák tág- •  

3ait egyénileg is. Tómpontekat a.dna k ebben a koll6giatdkkal fclyw  

tat©tt egyéni ós csoportos baszélgét6sek. t ►ita, a m6r emlitett 
 .. 

	

. . 	
g 	 ~ adatlapok.' a ~kall6 kollégiumi b9~zotts 	tagok megfigyelősei, felsőéve.  

sok  és más  tanárok  #ráieményie.  
A lehetőségekhez mérten - ssifks{ges a kö136gitaml alapközeissó.-  

gek köziiss6g3 kapcsolatainak  ismerete is. A szoba Interperszonális  
kapcsolatai detvrmln~ ók lehetnek a szoba egész tevékenységére.  

Zrg pl: icteges, nem őszinte l6gkörbeu a tanulmónyi, azakmafi mUnks  

elvégzése is nehezebb.  

Hasznos Ismerni a szobdn boliif;f kapcsolatOkal3, ' de ez nem  ime- 
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rülhet ki a spontán.szimpétia és unszimpátia kérdósóben, hanem 

j óval mélyebb elemzésre van sze`áksóg. Ezt elsősorban tevékenység 

közben, speciális feladathelyzetekben mérhetjük le• Ezek után képet 

kaphatunk arról is,  ki milyen feladatot lát el legjobban, legsztve-  
sebben.. Megfigyelhetjük a társak reagálásait, tanúcsokat adhatunk 

az alapközc3ss égvezetőnek. Teahát segíthetünk abban, hegy minden szo- 

batag megtalálja helyét á szobaközösségben. Faltárhatjuk az érdek 

lődési körtelket ós ennek megfelelő megbízatásokat adhat  a közösség 

saját tagjainak. 	 . 

Külön f elad$►t az e yes közössógokhez nem kapcsolódó agyéneke 

kel való foglalkozás. Minden év vógón illetve esetenként Félévkor 

isi módot kapnak més közösségbe való átköltözésre. Enna  nehezebb 

feladat az, amikor a kollégium vezetősége as alepkdzöisségvezetó 

bevonásával kleérletet tesz arra, hogy  a probléma elemzése után  le-

hetőleg mindenki a szobájában találja meg a helyét. itt szegilyes . 

kis surlád,ásaktó] kezdve életviteli ellentétekig többféle  konflik- 

tus ad.ód4k• A hel,yzet-elemzés, őszinte beszélgetés illetve ennek a 

feltételnek a megteremtése kiindulópont lehet, a ezzel is a ktskö- 

aüsségok tudatosabb trányitását segithotjük. . . 

Talán az adott kollégium főbb jellemzőit a fentiekben silse•,  

rült össszefagxalni. Ugy véljük, mélyebb megismeréséhez,  közösségi 

kapcsolatainak pedagógiai, pszichológiai elemzéséhez segithetnek 

az interperszonális kapcsaolat4kát feltérő ős elemnő vizsgálódásaink. 
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14  A vi zsgálet célkitűzései 

Mint ahogy ezt már a bevezetőben is emlitettiik.. 26 kórd6- 

síink a közösségi kapcsolatok vizsgálata. Ezt a problémakört egy egye- 

teai kollégiumi közösségben próbáltuk nyomonkövetni. Igy mód nyilt • 

a sz©rvezettsógi  a  közösségi  kapcsolatrendszerek vizsgálatára is. 

Legfontosabb célkitiizésiink volt a munka során a kollégiumi 

alapcsoportok X közösséggé válásának követése. Hipotézisünk lénye• 

go abban 411, hogy a  kollégiumi közösség munkáját az alapcsoportok- 

ra kell épitenit. Az alapcsoportok azonos eól mogvalósitásáórt dol-

goznak, s munkájuk során figyelembe veszik a kollégiumi kisség és 

az egyes kollóglsték céljait is. Elképzelésünk szerint a kollégiumi 

alapcsoportok egy-másfél év alatt közösséggé alakithaték. Ez a  mull..  

ka igen Összetett feladat, e lényegés szerepe van benne a csoport 

minden tagjának,_ annak vezetőjének,.-mais diákvezetőknek és a pedag6s. 

giai trányitásna4 . segitésnek. 	 . 

Feltételezésünk szerint az alapcsoportok óletóben kiemelt sze- 

rep jut a vezetőnek. Ennek demokratikus módon kell megvalósulnia; 

adott szituációban szinte mindenki lehessen vezető, illetve beorz- 

tott is. Appen ezért a felmérések során ezt a kérdést speciális fe- 

Dolgozatunkban az egyértelműség biztositása érdekében hasi- 
náljuk az alapcsoport terminológiát. A vizsgált kollógium 
esetében egy alapcsoportban 8 kollégista lakik, s ez az 
alapcsoport válhat alapközösséggé. 1rtolmezésönk szerint 
ez a csoport fejlettebb minőségi fokát jelzi. A kollégiumi 
vonatkozásu szakirodalom minden esetben csak alapközösség- 
ről tesz emlitést. 

Y 



ladathelyzetekben.is.megvizsgaltuk. 

A vizsgálat eredményeinek elemzése során a motivumok összesig .  

télére is kitérünk•. Ugy véljük, hogy a kollégisták által leirt  in  

doklások, erkölcsi elvárások lényeges mutatóul szolgálhatnak a 

konkrét pedagógiai, pszichológiai feladatok meghatározásához közössé.. 

gi ás egyéni szinten is. ' 	 . 

A vizsgálat során az egyéni jellemzőket mindig a csoport szem- 

szögéből, ez ott  betöltött ;szerepből, Valós élethelyzetben vizsgál 

tuk. Az alapcsoportok vizsgálatakor eleveztük a vezető illetve a Ve- 

zetők helyét ós szerepét, ennek .alnk ulésát. Ennél a feladatnál a 

spontán és választott vezető kapcsolatára, a különböző szintű diák- 

vezetők egytaás*közötti viszonyára is kitérünk. 	. 

Az alapcsoportok interperszonális kapcsolatainak elemzósekor 

a központibb helyet elfoglaló kollégisták főbb jello tőit vizsgáljuk. 

Majd. foglalkozunk a csoporthoz nem, vagy kevésbé'kapcsolódó egyének 

főbb jellemző vonásaival; az elutasitást Vagy esetleg a kizárást 

motiváló tényezőkkel* 

Másik vizsgálati szempontunk a kollégiumi szintii difikvezetőkkel 

szembeni elvárások elemzése. Foglalkozunk a csoport és vezető viszo- 

nyával, a státus és szerep speciális kérdéseivel. Elemezzük a kellé- 

giumi közösség diákvezetőségének: a kollégiumi bizottságnak a szo» 

ciogramját is. 

Egy későbbi kiegészitá vizsgálat során arra a kérdésre keres-. 

Cink választ, milyen szerepet töltőnek be a kollégiumi alapközöss6- 

gek a KISZ alapszervezet, az évfolyam életében. Próbáltuk nyomonkö. 

vetni a kollégiumi diákvezetők szerepét a TDK-ban és a gyakorló fisa. 

kolai tevékenység közben is.. 

Végül szeretnénk összegyüjteni és rendszerezni azokat a mégis 



mert bs alkalmazott eljárásokat, amelyek eegithotnek az egyetemi 

kollégiumi nevelőmunka tudatosabbá, tervszerübbó tételében. 

2./ Az alkalmazott  módszerek bemutatása  

Munkánk során a következő módszereket a ►lk>almaztukv a refl. 

delkozósre 6116 szakirodalom  összegző áttekintése,  a vizsgált kollé-

gium dokumentációs anyagainak  elemzése, folyamatos megfigyelbse, 

naplókészités, egyéni ós  csoportos beszélgetések, statisztikai el- 

járások,  e'zociometrisi felvótelok, s a személyes gyakorlati pedagór• 

giai tevékenység tapasztalatainak felhasználása.  

A szakirodalmi összefoglalót a bevezetés tartalmazza. A tcváti- 

biakban is támasszko.du>rak am  elvi, módszertani  kérdések szakirodalmé. 

re 6s hivutkofzunk a kollégiumi élet gyakorlatával kapcsolatos más 

tapasztalati tssszegzésekre. Ezt feltiintetji.ik a b9.blxngrafié.ban is. 

A vizsgait kollégium dokumentációs anyagainak áttekintése 

hasznos segftsógcat nyujt a munka  mindegyik  szakaszában.  Már az első 

fejozetben felhas3záéiunk dokumentációs anyagokat a kollégiumi közös- 

sbg empirikus gelie®xésaekorT 

Az alapközösségek, s ezen belül az egyes  személyiségek jellem-

zésének elkészitéséhez  elengedhetetlen  módszer a  mo,gfiRvelás+ Több 

éves adatgyiijtéssiink során alkalmi  és  rendszeres megfigyeléseket is 

végestűnk.  Mindez eredményesen járult hozzá  as  egyén és a közösség 

jobb megisrnerésáhs$: MQgfigyeltifk a kollégisták viselkedését kviltin- 

bQs1ő feladathelyzetekben, megbizat6sok elfogadásakor, hirtelen, vá- 

ratlan szituációkban ós a szabadidő  eltöltése közben  is. Ezeket s. 
reagálásokat egyénenként megfigyelési naplóban rögzitettiik. A kisér.. 
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letben szereplő negyedéves kollégistákról elsőévesi korukban 

tehát egy éven át .. vezettünk naplót. . 

A feltáró Módszerek közül gyakran alUalmaztuk a beszél utóst  

/exploráciő/ is Az esetek többségében a megfigyelés után, Vagy 

ehhez kapcsolódóan később beszélgetés következett. Előfordult 

a téma jellegétel függően egyéni és csoportos beszélgetés is. 

A kollégiumban dolgozó pedagógus, ha már bizonyos előzetes 

ismeretekkél rendelkezik az adott alapcsoportról, akkor a fentie-

ket jól hasznosithatja. Egy-két általános kérdés felvetése után 

sok mindent megkérdezhet. itt is szükséges azonban tapintat és 

bizonyos tudatos beszélgetés, irányitás.. A beszélgetés során figyel- 

nünk kell arra, hogy  necsak a különben is  mindig hangadók szerepel- 

jenek. Mi is segitettUk az .ellenv6lemnyek kifejtését, esetleg 

' ennek vitáját is. 

Speciális lehetőség a beszélgetés közbeni megfigyelés. A vá- 

laszokból, a vitában való részvételből kivetkeztethetünk a köaös- 

ség, a csőport általános hangvételéra ., a téreas4özösségi kapcsom 

latok jellegére és a csoport adott kérdéssel összefüggői elvárásai- 

ra.is. Egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával az is kiderUl, ki  mi-

lyen tapasztalatok&* 1, családi vagy más előzetes élménnyel rendel- 

kenik az adott témakörben. 

Vizsgálatunk során felhasználtuk speciális 42. é 	/kér.. 

dőiv/ anyagát is. Igy pl. a kollégiumi titkárral szembeni elváró-

sok elemzésekor utalunk egy több évvel ezelőtti kérdŐivrie kapott 

válaszokra is. Használtunk kórdőivet a pedagógus hivatástudat 

elemzéséhez is. Ez a módszer sok hibalehetőséget hordoz magában, 

ezért eredményeit más módszerrel is ellenőriztUk. A kérdések tar-

talmi megfogalmazása /világos és közérthető legyen/ sem volt egy- 

szaru feladat, éppen ezért csak konkrét helyzetre vonatkozó kérdő- 
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iv eredményeit basználtuk f©l..  

. Statisztikai eljárást csak néhány esetbon alkalmazunk /bizo-  

nyos viszonyitások, összehasonlítások'sorLn/, illátVe.a szociomet-  

riai vizsgálát.kiegószit6 eljárásaként.  

Munkánk során többször is alkalsraztuk A  szacioaietria ®l iá.!  

áást. ízt a módszert alkalmasnak tartjuk hasonló felmérősek, vlzs.  

Pálatok kkszitésóhez• Nem jelenti azonban mindes a'szociometriai  

módszer tótisizálását, s más módszerekkel azombeni elsr'dlegességót  

sem.  

A rendelkezésre álló szakirodalmi összegzésben már utaltunk  

a szociometriai.  vizsgálatok  ,módszerbeni problémáira )  ezért most  

csak néhtlny fontosabb kérdésre 	ki, Módszerünk lényegét a  

Egren® Mérei, -féle szockladiai felmérések adják. Figyelembe  

vettük a módszerükkel kapcsolatos elvi és gyakorlati kritikai elem»  

xóseket ós ezt igyekeztünk hasznositani is0 	. . 	.. 	. 

Az .MDK.ban végzett neveldslélektani kutatfisok közül H.tii  e_breh  

ós ii.Vorwerp,  /1967./ eredményeit jól felhasználhattuk. Megállapi-  

táluk .:azerintu 'tA  3zoclálpszichológf.ai kutatás alapvetS  ki ~.nduló- 

pontja az emberi kooperáció, térgya pedig a  szociális keilasönha.  

tás.r'  

A nevelési funkcióra vonatkozóan kiemelik: nEgy olyan coo**  

portnakt  emelt' móc mem tudott kidolgozni tartós viselkedési szo -

kásokat, nem tudott specialistákat nevelni Heghatározott feladat-  

tipusokra és kialakult megoldási sémái sincsenek még, konkrét te- ►  

dadatok esetében határozottabb közvetitósi funkciókra less  szüksó-  

Ezt az alapelvet figyelhetjük• meg a gyakorlatban as olsnévessek • 

alapcsoportjainak kezdeti munkájában, segitésében. Felmóróseink  
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során különös figyelmet forditottunk az  elsőévesek közöl kikorüiő 

Vezetők munkájára, a csoport és a vezető kapcsolatára. . 

A csoportstrukturák elemzésekor a range., a feladat-, és a 

szerepstruktura viszonyát, egyb®esését is Vizsgáljuk. H.Hiebsch  

ifié M.Vorverg  szerint akkor beszélhetünk kollektivár6l, ha ez a 
három strukturális dimenzió fedi egymást. 

4oreno  módszerének értékelésében elsősorban Pataki  ere 

ős Hunvadv GyörgY  segitettek. 

Jól hasznosithattuk Duró iia íos  tanulmányait  is  /1966.• 1969. 

a., b./ A szerző elemzi az eddig megjelent külföldi szakirodalom 

fontosabb megállapitásait. Elvi alapként A.G.Kovaljov, Y.Hz.Boá 

ós J.L.Kolominszkij szovjet szerzők munkásságát fogadja el; alap- 

gondolata /1969./ s "... a tanulók személyiségének megismeréséhez 

elengedhetetlenül fontos a külanbáző közösségi életkeretekben meg- 

nyilvánuló individuális kapcsolatok módszertanilag jól átgondolt 

tanulmányozása." 

Ezt a  feladatot igyekeztünk megvalősitani az egyetemi kolló- 

giumi közösség vonatkozásiban. Az elemzések során mi  sem  választ- 

juk merevén ketté a közösségek strukturáját formális ős spontán 

kapcsolatokra. Azt vizsgáljuk, hogy a formális csoport hogyan és 

milyen körülmények hatására válik alapközösséggé. 

A végzett szooiometriai.felmérések  során az adott alapcsupor- 

tokban ismertettUk a vizsgálat lényegét, jellegét. A kérdőit/ össze- 

állitásakor figyelembe vettaik a válaszolók lélektani sajátosságait 

/ifjukort/; reális életszituációkra, speciális kollégiumi tevékeny- 

ságekkel összefüggő helyzetekre szerkesztettünk kérdéseket. Termo- 

szetesen minden kérdésben szerepel a miér; a választás indoklásának 

kérése is: A megválaszolt kérdőíveket, amire egyébként név nólkUl 



válaszoltak .. bizalmasan kezelti. 

Kérdéseink kaz'vtt szerepel negatív választás, illetve elutasit&s 

lehet6íságe.is• A szakirodalomban találkoztunk ennek a helytelenitésével. 

Felméréseink során ,ném érzó kkeitünk problémát .enn' ' a kér4ásnél see, 

ugy'tapasztaltuk, hogy őszintén válaszoltak erre is. 

A tovébbialtban dssnertet j.iik az alkalmazott kéraiveket.  Három év 

alatt összesen 	kérdőivet használtunk. A kérdőivek alaptipusa 

hasonita, igy a vizsgált kérdóskdrök szerint .oszthatjuk csoportba Őket: 

a./  a kollégiumi alapkc3zösségek interperszonális kapcsolataira vonatko- 

z6 /I.A., I B., IZ,A., ,;I.B./ 	 . 

b./ a pedagógus hivatással kapcsolatos elvárásokra vonatkozó ,/III.c ' ./ 

c./ a kollégiumi dtákbtzottsóg interperszonális kapcsolataira vonatkor 

zó /.IV.A, IV.B./  

Az I.A.22lz'sli kérdőivekre /1. melléklet/ elsőéves kollégisták 

t6l kértünk választ..í ltölt6s id6pontjat 1969, április, válaszolt 00 

f6/s Arra a kérdősre kerestUnk választ, hogy egy . tanév eltelte után 

hol .. tartanak, az alapcsoportok a közösséggé válásban Kutattuk, kit tar*- 

tanak megbizható vezetvnek alapcsopor9jskban ás kit tartanának alkalmas 

nek kollégiumi szinti:diákvozetőnek. 

Szerepelt tanulmányi munkára . és közvetlen baráti kapcsolatra vo' 
.natkozó kérdés is. A nem szobatársfia xx vonatkozó válaszból, azt sze• 

rettUk volna megtudni, hogy az a kollégista,. aki nem. talált barátot . 

az alapcsoportban, an társtalane a csoporton kivUX is.. 	. 

A kérd6iveket lásd a mellékletbefl 

xx A szobatára terminológia az'alapcsoport tagjait jelenti* A to ..  
vábbiakban is ezt használjuk, alert az alapcsoport-társ kife-
jezés igen mesterkélt lenne. 
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Az alapcsoport kivánság ozerinti összeállitása ősztől reális  

lehetőség, éppen ezért igen komolyan válaszoltak és csak sulyos in.  

dokkal utasitottak el eddigi szobatársat.  

A jutaloir -mezi jegy elútositásnál ' többgólé f elf ogésban lehe-

tett válaszolni; megérdemli-e, ráér-e, mással el tud-e menni, stb.  

Speciális az utolsó kérdés, ami a szobatársak szociális  fámé 

gatásúra, az ezzel'kapcaolatos elvárásokra utal.  

Az L.14,10,1101 kórdőivekre /2. mellőklet2 ez előbbi éVto  

' lyan,. ekkor spór másodévesek válaszoltak../Kitöltés időpontja 1970.  

május!'válaszolt 60 28.1 	 . 

Ismét az alapcsoport interperszonális kapcsolatait vizsgál-  

tuk. Azt kívántuk nyomónkövotni,' egy óv alatt 6trendeződött-*e a  

csoport szerkezete., s ha igen, milyen formában. Ismét szerepel ta-  

Hólmányi feladatra vonatkozó kérdés. Uj fal,adatbelyzetet kíván  ad-  

ni a politikai kérdés vitája. Fontos volt a csoport vezetőjére  

utaló kórd60, mert ezzel ollendrizhottük, azonosi-e a valós ó.s a váó  

lasztott vesetó. szociális helyzetre vonatkozó kérdés nem szerepelt,  

mivel az anyagi helyzet az eltelt egy év során jelentősen nem vál-  

tozott.  

Hasonló módón szerkesztettük a ÍI.A. ős a II.B. jelzÓsü kóró  

ddiveket is,. Az alapcsoport vezetőjére,  helyettesóre ős a kollégiumi  

diákvezetőre vonatkozó k€ dÓsek csak akkor szerepeltek, ha ezt a  

valóságbah is figyelembe lehetett vonni. /Azaz óv végén, illetVe  

a választás ós kooptálás előtt I/  

A kc rdésékte M . jellegűktől tUggden - ► ogy vagy két nevet  kór. 

tönk, de ©setleg többét is lehetett ívni. Több név esetén a sor  

rend is jelentős Volt.  . 

Mindegyik kérdőivben választ kerestünk a legnépszerűbb kellé.  
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giumi diákvezetőre is. Természetesen ebben a kérdésbon is ezrepelt 

az indoklás, az elvárás. Ezek a válaszok segitenok a diákvezető 

kérdéskör elemzéséhez is.  

A 11.A. le1zésüi kérdóivekre /3. melléklet/ elsőéves kollégis= 

ták válaszoltak.. /Kitöltési időpontja 1969. november/. Majd a I1.B  

,ielzésüekre  /4. melléklet/ szintén ez az évfolyam, tehát elsőévesek 

1970. májusban.. A L.A. és az I.B. jelz6áü kérdőívektől eltérően 

most egy tanév eredmónyeit próbáltuk lemérni. Azt vizssg6ltuk, hogy 

az elsősvas kollógisták az első két hónap oltelto után hogyan kap- 

csolódnak egymáshoz) Kik kerülnek központba, kiket utasítanak el? 

gs milyen ennek . a még labilis "csapbd€snakn, kapcsolódásnak a jellé. 

gel 

gvvógén azt kontroláltuk, mennyire  'is milyenvonatkozásban 

változtak meg az interperszonális kapcsolatok az elsőévesek alap- 

csoportjaiban, ilktve milyen vonatkozásban váltak alapközösségek. 

ké. A két megismételt felmérés /B.  jelzésiiek/ után összehesonlitot- 

tuk a két évfolyam azonos ás eltérő jellemző vonásait is. 

A IMI.C.:ielzásii kérd-Sivek /5. melléklet/ kitöltésére 1971. 

decemberében került sor. Összesen 4t3. f8 harmad- ás 40 fő nogyedáves 

kollégista válaszolt, azonos alapközösségekből. Igy mód nyilt arra, 

hogy az elsír► ós másodévben kapott válaszokkal összehasonlitsuk a 

mostaniakat,. mert az A. ás B. joizésii kórdőivekre is ugyanezektől 

a kollégistáktól kaptuk a válaszokat. Különösen azt vizsgáltuk, hogy 

a pedagógiai jellegű közös tevékenységre is érvényesek-e a mar ki- 

alakult,baráti kapcsolatok. Erre utaltak a közös nevelési gyakorlat- 

ra ás az ogy tantestületben való munkára vonatkozó kérdések. 

A jó diákvezetőre vonatkozó elvárások ismételt kérdése egy 

korábbi válasz-sort orŐsit meg .  



. A IV.A. és B. , elzésfi  kérdőiv /6. melléklet/ speciális 

sértet. Azt kivántuk lemérni, mennyire válhat testilletté, ha ugy 

tetszik "munkaközösséggé" egy egyetemi. kollégium diákvezetősége. 

A V.A. és B. jelzósi kérdőiv azónos. Az előbbies 1971. derem- 

berében 9, az utóbbira 1972. áprilisában 10 diákvezető adott v47.  

lasst* trdekes.szituáció igórkezett, mert az egyik válaszadásra 

a választárok olótt, a másikra tánc került sor. A választáskor 

uj titkárt is választottak, ez még bmnyolitotta a csoport kapcsa- 

latalt* 	 . 

A kórd6ivek kitöltése után került sor a válaszok órtókelésé- 

re, elemzégfire. Célunk ez volt, hogy az értékelés áttekinthető 

legyen. Ennek első feltételeként minden kérdőiv tipusr6l alapk€izön- 

ségenkánt kölcsönösségi és gyakorisági táblázatot kószitattünk 

/lásd a 7-30. msllékletekott/ Ezeksegitsógével megállapíthattuk 

a kulcsönös kapcsolatok számát, az összes szavazatot egyénenként 

és kérdésenként, valamint kiszámithattuk a szóródást, az.eloszlá- 

si mutatókat* 

A táblázatok talapján kUnnyUszerrel megrajzolhattuk a csopor- 

tok szociogramját, illetve bizonyos kérdéseket grafikonon is  áb- 

razoltunk A csoportok szociograrujának elkészitósét *.hosszas  ki- ,  

sérletezés után ...két-két  rajzzal oldottuk meg. /tásd as ábrákat 

6s a 35-38* mellékleteket!/ 	. 

Az A. szociogram a csoport baráti kapcsolatait jelzi, mig a 

B. a vezetői alkaimneság szavazatai alapján készült. A kettő össze- 

hasonlítása bizonyos értelemben agybekapcsolást is jelent, de  

rajzon igy szemléletesebben lehetett ábrázolni. Rajsainkon a cso- 

port tagjait a bekeretezett számok /1-$./ jelentik. Esetleges vál-

tozást a szám melletti kis csillag jelez. Az általában megszokott 



ábrázolástól `eltérően jelezzfik . szaggatott vonallal és nyillal  . 

a nem kölcsönös választást is. Ezt a csoportkohézió reálisabb  

ábrázolása miatt tartjuk szükségesnek.  . 

A kölcsönös választást az 1 0  vagy több vastagabb vonal Je-

lenti A rajzok elkészitésénél igyekeztünk elkerülni az önkényés  

elrendez€st,.'bár az azonos távolságok szerinti elrendezés néha  

komoly szerkesztési : feladatot jl.entett.  

Ezután kerülhetett sor a társai kapcsolatok ellenőrzésére,  

illetve a motivuráok számbavételére, csoportositására és elemzésére.  

A motivumok csóportositásánál'statisztikuf eljárásokat is  alkali. .  

inaztunk. S mivel a kérdőívekre a vizsgált kollégium egy-égy  évfa 

lyamának minden tagja válaszolt, igy az alapcéoportok jellemnőin  

t .ul évfolyam sajátosságokat is megállapithattunk.  

A legelső tipusu kérdőiv kitöltése előtt próbafelvótolt is  

készitettünk. Ez j6 lehetőség  volt az instrukciók ellenőrzésérő  ós  

a szükséges ida lemérésére is. Lényegesebb irásboli.módositás nem  

tartottunk szükségesnek.  

3 .1  .A  vizsAlat  anya~anak ertékelés.a 

Az  előbbiekben ismertetett különböző módszerek segitséo.  

gével az összegyi3,jtött anyagot rendazereztük, . témák szerint  cso.'  

portasitottuk, majd összohasonlitésabat végeztünk. A feldolgozás  

,sorrendje is a vizsgált 8óbb kérdésekhez igazodik. -Ennek megSele. ,  .  

l6en először az alapközösségcakre, majd a diákvezetőkre vonatkozó  

anyagot dolgoztuk fel.   

Mint ahogy  ezt mér emlitettük, az alapcsoportoknak szóló  

kérdőivre az egész adott évfolyam válaszolt. A kitöltés önkéntes  



volt,. ennek ellenére a válaszolók száma a kollégisták számának csak-

nem 100 %»a mert összesen csak egy kollégista nem kivánt feleletet 

adni. Az azonos időpontban vale kitöltést általában meg tudtuk olda-

ni. A kollégisták többsége szivesen, érdeklődéssel vett részt a 

munkában. Több esetben azonnali beszélgetésre kerUlt sor, ahol né- 

hány kérdőst tisztázni lehetett. Elmondták velemén Uket a kérdőiv- 

ről is. 

A konkrét felmérősben kőt évfolyam /1971/72. tanévben III.-iI- 

letve IV. óvesek/ vett részt. Ez összesen 160 főt, a kollégisták 

0 -át jelenti: A feldolgozandó kérddivek száma 420 db,. ebből 

400 az alapközösségekre vonatkozik. MegitélésUnk szerint a kapott 

adatokat éppen eert á kollégium egószére is vonatkoztathatjuk. 

Vizsgálatunk alapkérdése a kollégiumi alapcsoportok közösség - 

gé válásának jellemző tendenciái. Több óv során sokféle változás 

érzékelhető a kollégiumi alapcsoportok interperszonális kapcsolat014- 

ban. Ez a változás csak néha látványos, robbanásszerű, általában 

lassu módosulásokat figyelhetünk meg, mérhetUlik le. 

A.tAs alapközösségek szerkezetének alakul 

A továbbiakban részletesen elemezzük néhány kollégiumi 

alapcsoport szerkezetét, ennek változását. tvyolyamonkónt 6-8 homo- 

gén összetételű csoportot vizsgáltunk. Most a könnyebb követhetőség 

és a részletesebb leírás megvalósithatósága miatt két harmada. ós 

két negyedévesekből álló csoportot kivonunk elemezni. 

A bemutatósra kerUla csoportokat a Mézei Fere  c I1g71 ./ 

által beirt szerkezeti tipusok szerint választottuk ki. A leggya. 



koribb a több központu szerkezet, de igen gyakran előfordul az 

agy kbizpontu, széles peremü szerkezet  és a töarbszerkezetii cso= 

port is. Itidet€es3 volt megfigyelni, hogy egy év alatt a szcarker- 

set tipusa szinte  teljesen megváltozhat.  

Nézzük a csoportokat: 

AZ 	l.sz .. CSt3ptiltT 3  

A asz  o vázlatos bemutatása /1969. április/ 

A csoport tagjai az egyetemre kerülés előtt nem ismerték 

Agymást. Az ország különböző városaiból kerültek Szegedre. Szociá- 

lis helyzetük igen eltérőt első ós ötödik kategóriás is  van közöt-

tük. 

A csoport összetételének rendező-elve az azonos szak ozerin- 

ti csoportasitás volt„ ebbe a csoportba az orosz-német szakosok 

kerültek, egy kivételével,  aki  olasz-német szakos., Tanulmányi 

ladataikat komolyan végzik. Szinte kivétel nélkül mindegyik szor-

galmas, a tanulásra sok időt fordítanak. 	. 

A csoportban o a lehetősége kez mérten +- jó összhang van. Etai- 

vesen segítenek egymásnak. Lakóegységükben példás házirend "uralkc• 

dik", egymáshoz baráti, udvarias hangnemben fordulnak A csoport 

vezetője aegbizható, társai is elismerik. 	. 

A közös szórakozások /siinház, mozi, kirándulás/ ritkábbak, 

illetve neon mindenki vesz részt ezeken. A kollégiumi rendezvénye- 

ket szívesen ős általában lelkesen látogatják. Az azonos, vagy ha- . 

sonlé szakos évfolyamtárs kollégisták is bejárnak hozzájuk,, de a 

többiek számára nem jelentenek Lövetendő pöldát; "tanulós társaság-" 

ként emlegetik őket. 
a A sorszám az eredeti szobaszakot jelenti, ahol az alap- 

csoport tagjai  először laktak; megkülánböztetásill bass- 
náljuk. 



..61 

Az elsó évvégén készült szociometriai felvétel is igazol- 

ta a már kialakult képet, s ugyanakkor jelezte a csoport tagjai 

között kialakult emberi kapcsolatok pillanatnyi helyzetét is. 

A csoport 1969. áprilisi kölcsönösségi táblázata /7. melléklet/ 

áttanulmányozása után megállapithatjuk, hogy összesen 42 dekla-

rált kapcsolat van, ebből 11 elutasító jellegü..A kölcsönösségi 

index: 87 %-o$. A 8 tagu csoportbáb. 7-nek van kölcsönös kapcso 

patai ebből 3 háromszoros, 5 kétszeres és , 4 egyszeres kölcsönös 

választás. Az elutasitás 3 csoporttárs között oszlik meg, közű- 

lük egyre 2 is esik. Ez utóbbi azért is foltünő, mert neki köl- 

csönös kapcsolata sincs. 

J61 érzékelteti a csoport belső kohósióját a csoport ezoci 

graoja. /1. ábra/ A szjmpátia'szavazatokból K.M. /5./ kapta a 

légtöbbet; pontos., érdeklődő egyéniség. Minden rendellenességre 

felfigyel. J6 szervező, megbizható. Csoportvezető a karon, az 

orosz«német szakos csoportban. 6 a központja egy háromszögnek, 

de D.Zs. /6./ révén kapcsolódik hozzá egy lánc is. D.Zs. elisme- 

rése, bizalma jelentós,. mivel 6 a kollégiumi alapcsoport vezető- 

je. 

A.M. /7./ nem kapcsolódik szervesen a szobához. Diakacs, 

bizalmatlan, visszahuzódó. Magatartásának részben szociális 

összetevői vannak. A közös szórakozásokon általában pénzhiány 

miatt nem vesz részt. ilIrdemes megfigyelni, bogy. D.Zs'.nek és 

R.g. /3./-nek nincs kölcsönös kapcsolata. R.É. is szivesen lenne

központi helyen, talán kicsit féltékenyek egymásra. 

F,.G. /8./ csak formálisan kötődik a csoporthoz, mert azo- 

nos szakos barátnője, akivel j61 megértik egymást nem ebben a 

szobában lakik. Társai nem helyeslik ezt a "választást", ezért 
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kap elutasitó szavazatokat is. F.R. /1./ és T.t. /4./ nom ját sza-  

nak lényegesebb szerepet.  A rajz szerint is T,t. ás K.M., valamint  

E.Gy. /2./ és R.(1. kölcsönös kapcsolata jelzi a legtöbb bizalmat.  

A gyakorisági táblázat /8.. melléklet/ j61 összegzi az egyes  

feladathelyzetekre vonatkozó szavazatokat ós utal a speciális  kü. 

lönbségekre is.  A csoport tagjai 5 személyt tartanának alkalmasnak  

vezető pozicióra..Az elosztási nutat6 4,20 A legtöbb szavazatot  

DZs. kapja, nki.öddig is a csoport vezetője volt. /6./ Utána  

/4.,/ majd  E.Gy. /2./ ás K.N. /5./ következik, /2. ábra/ T.t. vá-

lasztásához valbszinU a dekorációs csoportban, végzett eddigi  mun 

kája is hozzájárult. D.Zs. helyett, aki évvégén kollégiumi szintit!  

diákvezető lett, B ..Gy-t /2./ választják meg a csoport vezetőjónek .. . 

A már említett szociális helyzetet A.M. /7.1 esetében a gyakorisági  

táblázat is hatatja. A szakmai tekintélyen D.Zs. /6./, K.M. /5./ ős  

T.. /4/ osztoznak.  

A két szociogram elemzése után a következő megfigyelési szem-

pontokat Allitottuk össze:  

1. Hogyan viszonyul a csoporthoz A.M. /7./ €s F.t. /8,/  

a továbbiakban; szervesebben kapcsolódnak, vagy éppen ellenkező-

leg elszakadnak. A kötődés kérdését  különösen A.M. esetében tar-  

tottuk fontosnak, ' mexrt ő több bizalmi szavazatot  is  kapott.  

2. E.Gy. /2./ j6 vezetője lesz-e a csoportnak? Veleszem~  

ben K.M. /54 nem válik--e nellenvezetővó"? 	 . 

3. DZs /6./ sikeresen oldja-e meg uj feladatait  a kol-  

lágiumi diákbizottságban? Csoportja hogyan viszonyul ehhez az uj  

szituációhoz?  
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A mai k_ tngóy főbb esem6n Leit, aradin .~ eit  a következők-  

ben összogeahotjük - az előbbi szempontok szerint:  

1=4* /8./ hosszu ideig töprengett, mig végül elköltözött  a 

szobából, a mér enlitett azonos szakos barátnője szobájába.  ?. 

továbbra is bejárt régi tártaihoz, akik szirtesen fogadták. Helyére  

egy türtáneleni-oldasz szakos évfolyamtárs költözött, akt eddig tél-  

sőéveSekkel lakott.  Itt jobban érzi ma át; a csoport tagjai biza-

lommal fogádták..  

 múnkc jukat ' továbbra is  rendn zerosen és j6 ered  

znénnyel végzik. Tanulmányi átlageredméxmyük .4,00 felett van.  

A csoport taájainak hangulata kezd vidámabb lenni. A tanulás  

son kívül marad idejük közös szórakozásra, önművelésre isi ssmin-  

házbérletet, operabérletet vásároltak. A látottakat, hallottakat  

megbeszélik. Közös,` cinnapi csoportosteket rend©..nek.  

K.Cy. /2./ rendesen elvégzi vezetői teendőit, társai szere  

tik, D.Zs. /6./ sokat segit neki, aki, egyébként j61 látja 01 uj  

diákvezetői tisztét. Igen aktiv, pontos, megbizható. Társal tisz-  

telik, biznak benne. Szivosen segitonok neki6gbizatásaikivite-  

lozósében.  

A.M. /7./ görcsöni zárkózottsága továbbra is nehéz kérdós..  

Társai nagyon türelmesek vole, próbálnak hatni rá, segiteni problé .  

maiban: Igy`póldáül rbndktvUli szociális segélyt kérnek neki, mert  

6 nehéz°anyági helyzete /éűesapja segédmmmunkás, 4 kisebb testvére  

van/ ellenére sem ad be kvényt. A.M. megkapja a segélyt, de a  

pénzt nem hajlandó átvenni. Sokat tanul, hátrányos helyzetét vas-  

szorgalommal igyekezik .  leküzdezzi - eredménnyel. Kevés az önbiza ►l-  

ma, sok esetben a közösséggel szemben is bizalmatlan. A kollégium- ►  

ban kisebb feladatokat kap, segit D,Zs-nek is. A KISZ alapezorveze-  

tot patronáló tanár ima többször beszélget vole.  



A második  kiérd6iv  kitöltésére a második tanév végén kerUlt sor. 

/1970. mOis/ Most önszesen 37 deklarált kapcsolat van,  ebből  4 siu. 

tasitó /9. melléklet/* Etilesönösségi index: 87. A csoportban 7 sze-

mélynek van kölcsönös kapcsolata, Obből 2 háromszoros, 2 kétszeres 

és 10 egyszeres kölcsönös választás. Kölcsönös elutssitó szavazat 

nines. 

A szociogramon /3. ábra/ 1 négyzetet 6o 1 háromszöget 

tunk. Ezekhez kapcselódikaz ui csoPorttára is. /8 3:/ A.M. /70/ 

helyzete stabilabb lett.  Kölcsönös  kapcsolata is van. A szimPAtia-

szavazatekból továbbra is H.M. /5./ kapja a legtöbbet #  maJd 	/4W 

és R.t. /3,/ következik. Az eloszlási mutató as egy évvel ezelőtti 

3,8 helyett 4,00. DAs. /6 / 6s E.Gy. /2./  baráti  kapeaolata mélyUlt. 

Hatésuk a közöaségben is pozitiv. 

A csoport valós vézet6jére vonatkozó szaVazatok szinte abase. 

lut többségéi E.Gy./2./ kapja. A csoport elismerte fit vezetőjének. 

/6./ a kollégiumi szintU Vezetásben élvez bizalmat a  társak  

szerint is:  Nagyon  fontos momentum, hogY a politikai vitában A.M. /7/ 

véleményét  sokra becsUllk. Rajta kivUl még E.0. /2./ és K.M. /5./ 

szerepe fontos. Jól érzékelteti ezt a diagram is. /4. ábra/. 

A gyakorisági táblázatban /10# melléklet/ minden eloszlési 

mutató ntivekedett sz.elutasitésra vonatkozó pedig csökkent. 

Az 1. sz. alapcsoport jellemzaje, 'logy továbbra is szorgalmasin 

dolgotnak. Tatulmányi átlaguk mindenfélévben megközeliti; illetve 

01 is éri a jelest. A kollégiumi munka ktilönbözÖ terUletein dolgoz. 

nak, egyénenként és közösen is. Jó munkájuk eliSmoréseként mér két »  

szer elnyerték a  "Kiváló Alapközösség" kiUntet6 cimet; vánderzésZ.- 

lóval, jutalommal. 
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 KISZ alapszervezetében szervezőtitkár lett, ebben a 

minvségbou is j61 dolgozik. Számithat kollégiumi alapközössége se*. 

gittségére itt is. 

A.M.  felelős könyvtársi oogbizatást kapott a kollégiumban. Fela-

datát pontosan látja el. Szivesen dolgozik. Fejlődött az emberi 

kapcsolatok megitélósében is. Bizalmatlansága oldódott, gyakrabban 

kapcsolódik be alapközössége vidámabb beszélgetéseibe 	fe- 

ladata kapcsán siunkatársakat keresett magának, akikkel uj módsze-

reket próbálnak ki a kollégiumi kézikönyvtár munkájában. /Pl. uj 

katalógusok, más kölcsönzési rend/. 	. 

B,J. /8x/, aki később költözött ebbe a szobába#  j61 beilless- 

korlett a csoportba. R. '. /3./ uj szobába költözött. Ennek kettős 

oka lehet; szakpárositáma /német»olasz/ miatt szakmailag nem volt 

elég eraas kötődése a csoportbán, másrészt kollégista lett, egy el- 

sas barátnője -, akivel több éve ismerik egyműst. R.'. helyére B.M. 

karállt, akt szegodi ugyan, de szülei igen rossz szociális /lakás/ 

helyzete miatt kérte kollégiumi felvételét. Harmadévos német- 

fran-cia szakos. Tanulmányi eredménye j6,.IaSZ alapszervezetében veze-

tőségi tag, a kollégiumban az érdekvédelmi munkába kapcsolódott be.. 

Az alapközösség . negyedéves tagjai az elsőévesek tanulmnyyi 

munkáját segítik: D.Zs. és N.M.  szeniori Ee1adatokat latnak el. 

g.Gy. 6s B.J. pedig azakfoleiősök. T.,. kevesebbet vállal a társa. 

dalai megbízatásokból mint az első években. Nem kezdeményező tipus, . 

bár ehhez nem kiegyonsulyozott egészségi állapota /szivmiáködési 

zavarok/ is hozzájárul, s ezért gyakran utazik haza .  

A harmadik szociometriai felvétel  arra keresett választ, 

hogy a két 6v alatt kialakult csoportkohézió változott-e, s hogy a 
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kialakult kapcsolatok órvényeoek-e távolabbi feladatokra; a közös 

pedagógiai tevékenységre is? 

A kapott közösségi index=. 75. Kölcsönös elutasitás nincs. 

B.M. /3/•nek ós A.M. /7./nek nincs kölcsönös kapcsolata. /ll.mel- 

léklat/ 

A ezociogram /5. ábra/ 361 mutatja, hogy mindegyikiek helyzete speciá- ► 

lie. B.M. választ, s 5 is kap szavazatot, de barmadáves ós helybeli 

lévén, helyzete más, mint a csoport többi tagjáé. A.M. jövendő 

munkatársként senkit nem választ, pedig társai mér bíznak benne, 

elismerik. 6 ismét bizalmatlan, tul távolinak ős elérhetetlennek 

érzi a távlati célt. 

A diagram egy nc szögre » ami egyben két háromszög is » és 

egy szabálytalan háromszögre bomlik. Az alakzatok kapcsolódnak egy~. 

máshoz. A legtöbb szavazatot K.M. /5./ kapta, utána B.M.. /8g/ tus 

D.Zs. /6./, majd azonos szavazattal A.M. t7./! 6s E.Gy. /2./ kö• 

vetkeznek. 

A kép reális. Az eloszlási mutató: 4,5. Az 1. sz. csoport jogosan 

viseli az alapközösség elnevezést. 
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A 14.sz. ALAPCSOPORT 

A csoport bemutatása /1969• április./ 

A csoport tagjai ugyancsak különbözd várd okból korUltek 

az egyetemre. Közülük többen kollégisták voltak, ismerik a kol- 

lógiusi Eletet. Fetten azonos. varosból. kerültek Szegedre* 36 

barátok és azért kértók, hogy egy szobába kerülhessenek. A szo- 

ba tagjainak szociális helyzete eltórő, öten közülük órtelmiaé- 

gi sz{rcnaz suak. 

Különböző szakosok /angol-.n€Met-orosz-olasz-törtónelem/, 

de ugar törtLnt a beosztás, bogy egy-egy szakja mindenkinek kö.. 

zöe valakivel. A Főbb szak az angol cos a német. Speciális tény, 

hogy ebbs a szobába került egy olasz,törtcnelem szakos óvto- 

lyamtárs is, aki sikertelen vizsgái miatt ismétli a tólöveti 

egyébkú nt szorgalmas, igyekvő. 

A csoport tagjainak többsége szorgalmasan készül leendő 

hivatására. Jó nyelvérzékük van, gyakran beszélnek egyra6s kö 

zött is idegen nyelven. 

Vidám, lelkes kis kollektiva. J61 érzik magukat egJUtt, a 

a lehetőség szerint mindent közösen végeznek /a ,tanulástól a 
szórakozásig/. 

A csoport vezetőjét kari KISZ vezctdségi taggá választot- 

tak, igy helyetto uj vezető lott, aki középiskolában a kollé.. 

gluini diáktanács titkára volt. A csoport tagjai egyénenként ig 

aktiv, mozgékony emberek. A csoportban egészségesen 36 a hanguw 

let, ami kedvező batéssal van az ide bejáró évfolyamtárs kollé- 

gistákra is. 
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Az e1sa  évvédILklealltszcallmjajalkilytkie következő. 
ket jelzi: összesen 40 deklarált kapcsolat van, ebből csak 5 elv. 
utasitó jollegU. Kölcsönösségi index: 75. /13. melléklet/. 6 cso-

porttagnak van kölcsönös kapcsolata .ebből egy háromszoros, 7 két. 

szeres és 4 egyszeres kapcsolat. Szigoru alutasitist.csak egy sze -

mély hap, akivel nem is lakna mindenki. Neki nines  kölcsönös kap. 

csolata. 

A szimpátia szavazatok megoszlanak /14. mallóklet/ Elosz. 

lási mutató: 3,00. At legtöbb szavazatot R. . /8./ kapta, aki to-

vábbra is j6 baráti viszonyban van G.E-vel /5./ A középiskolában 

kialakult kapcsolat biztos; a csoport életébe, jelents szereptik, 

van. . 	 . 

A csoport diagramja /6. zebra/ egy  majdnem zárt n6gyszögz'e . 

ós egy háromszögre osztható, de a kit alakzat szerencsésen kapcsos- 

ládik. Lényeges szerepe van ebben a csoport volt vezetőjének 6.K. 

/1,/ és a nógyszög többi tagjának is.. 

V.J. /2./ és J.H. /7./ eléggé perifériális helyet foglalnak 

el. Jól látható ez  a  rajzon iss nig J.t4* kapcsolata viszonzott, .ha 

nem is kölcsönös, addig V.J. csak egy=oldaluan kötődik a két barát-

nőhöz és a csoport egyik központi személyéhez, talán ezzel is la- 
bilis helyzetét szeretné biztosabbá tenni. 

V.J. és J.M. is"o1hényeztetett'családi körülmények és igen j6 anya» 

gi helyzetben nevelkedett.. Itt a  kollégiumban is megpróbáltak a 

csoport központjába keri:lni, nem nagy sikerrel. J.M. jó tanuló, a 

karon a nőmet-angol szakos csoport vezetésivel bizták .cog. Elég 

nehezen találja meg a helyét. Társai kicsit "különcként" kezelik. 

f'rdomoa megfigyelni  a 8. k rdósre adott választ, mely szerint D.J. 

elutasitja J.t et. Nem szivosen lakna vele, mert valószinti érzi, 
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hogy akkor vele kevesebbet foglalkoznak, mert társai érdeklődésé 

kettőjiik között megoszlik. 	 . 

Jutalom-mozijegyet P.M. /6.1=nek sem  adnának, amit  azzal indokol-

nak, hogy ő elmehet moziba fiapartnerével is. Ez a motivúm saás- 

hogy is szerepel, mint a közönségre ható pillanatnyi ellenkohézió. 

A gyakorisági táblázat jól érzékelteti a már emlitett szak- 

mai érdeklődést, tekintélyt. A legtöbb szavazatot G.E. /5./ kaP- 

ja, aki jő előképzettséggel és kiváló nyelvérzékkel rendelkezik. 

A szociális helyzet a szavazattak alapján is  R.N. /4.1 esetében  

a legrosszabb. 

A vt•'eetóare vonatkozó bizalmi szavazatok megoszlási aránya 

elég egyórtelmü. A legtőeb bizalmat 6.K. /1./ és V.T. /3./ él- 

vez. /7. ábra/,, elóbb 6.K. volt  a csoport vezetője,  majd a  már 

emlitett kari KI=  vezetőségbe való megválasztása után V.T. lett 

az utóda. A csoport tagjai mindegyikiiket alkalmasnak tartanák 

a kollégiumi diákbizottságba is. Több szavazatot kap R.M. /4./ 

ás voZető egyéniség P.M.  /6./ is. . 

A felvétel eredményeinek elemzése után a következő ujabb 

megfigyelési szempontokat  jelöltük ki: 	 . 

I.  űog,,lan alakul V.J. /2./ és J'M.' /7./ pozációja? 

5ikerirl-e megszuntetni perif6riál? s hol yze tűket? 

2. A csoport uj vezetője mogfelel.e az elvárásoknak? 

Változik«.: V.T. ós 6.K. kapcsolata: a továbbiakban 

hogyan hatnak a csoport életére? ' 

3. Ö.K. hogyan illeszkedik be uj szerepébe a kari KISZ- 

vezetőségben? 
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A ne,vedik félév végén a. következő változásokat  figyelhet-  

tuk meg a 14. sz. alapcsoportbant V.J. /2./ ós J.M. /7./ maga-

tartására a csoport jó közösségi hangulata nevelő hatást gyako- 
 

rolt. Szertelenségeikért többször komoly, csoport előtti kritikát  

kapnak. A csoportban szemblycsore nincs. Még a nyáron is közösen  

utalnak NDK-ba a német szakosok.  

Tanulmányi kötelezettségeiknek továbbra is 461 megfelelnek.  

R.M. /4./ is eredményesen vizsgázott; ujra megtalálja a helyét,  

kezd kisebb társadalmi megbizatásokat is végezni /az órdokvédelmi  

munkában/. V.J. /2./ tanulmányi eredménye a többiekéhez viszo-  

nyitva ktilönö€sen gyenge. /Közepes átlag/4 Szertelen, keveset ta•  

nut, nem elég kitartó.  

A csoport tagjainak hangulata továbbra is j6: harsány hang,  

vidámság, derű jellemzi őket.  

A csoport vezetője hamar megtalálta a helyét, feladatat;  

szivesen dolgosaik* ő,K• keveset tud segiteni neki, mert önmagé.  

nak is sok nehézsége van az uj társadalmi megbizatásával. Tapasz-

talata van, de az uj helyzetben nem kap elég támogatást. Kevés  

ideje marad a tanulásra; kapkod, kedvetlen. Uj tény még,  hegy Ö.K.; 

szakot változtatottt történelem helyett pedagógia szakos lett.  

Ez utóbbi érdekli, szívesen foglalkozik vele.  

A csoport tagjai j6, baráti viszonyban vannak. t4utskakapcso-  

latuk egészséges, a beszélgetésekben nyiltan őszinték. Sokat se-  

giteneek egymásnak a tanulásban is.  

Az .elsó k€ardáiv is3> tolt kitöltésér®  egy óv mulva került  rrw +isis 	r1rr rY.r.w~+.r 	~..rrr.~ 

sor. Most összesen 36 deklarált kapcsolat van, ebből 3 •olutastt6  

jellegű. /15. melléklet/. A kölcsönössógi index; 87. A csoportból  



,. 71 - 

csak egy személy nem rendelkezik kölcsönös bizalmi szavazattal, a 

kapta az eluLasitó szavazatok egy részét is. Minden kölcsönös 

kapcsolat ogyszores ós összesen 12 ilyen kapcsolatot mutathatunk 

ki: 

A kölcsönösségi táblázat alapján kőszült csoportdiagram /8. 

ábra/ egy nem zárt né,+szügből ős, háromszögből tevődik össze; kap.. 

csolődásuk többszörös. 	 . 

,V.J. /2./helyzete biztosabb lett, J.M. /7./ viszont tovább- 

ra is csak egyoldaluan kapcsolódik a oaoportmaghoz, es ugyan több- 

szörös, . s talán S is. bizonytalanság őrzeto miatt szavaz ennyi tár- 

sőre, mert benne senki  nap  bízik meg. Szobatársai már nem zárnák 

ki maguk közill, do  még  . el sem fogadják teljesen. V.J. most is el- ► 

utasítja. 

A szimpátiaszavazatok megoszlanak. Eloszlási mutató 3,00 he.. 

lyett 3,50. A legtöbb szavazatot most is R.R. /8./ ős 6.R. /1./ 

kapja, talán R.M. /4./ szerepe csökken. Komolyabban ő csak a szin--

tőn történ nem szakos V.J-hez kapcsolódik ., a többiekkel Nincs kö- 

zös szakja,,ezőrt a tanulmányi tevékenyságUk is különböző. . Első 

évben még R.M. volt a legtájékozottabb,. tapasztaílabb a már említett 
félévismétlése miatt. A második évben ez a kulönbség lassan elmosó- 

dák. Másrészt azonos- ős hasonló szakos évfolyamtársai más szobák- 

ban laknak, ezért hozzájuk is eziveson bejér, igy kevesebbet van 

a kollégiumi csoportjával. 

A barátikapcsolatok /1. ős 3/, /5. ős 8/ mélyebbek. Szeren- 

csősen alakult a szakmai, tektntól megoszlása is.  A legnagyobb 

eredmény, hogy G.E. /5./ mellett V.T. /3./ is elismert tanulmányt 

központ. V.T. kapta a legtöbb szavazatot /maximálisati/ a csoport-

vezetői feladatra is. /9. ábra/. 
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A politikai vita központi szemAye 6.E. /1./, s itt szá. 

mithat még R.M. /4./ 68 V.J./2./ véleniényeisi /16. melléklet/. 

A csoport tagjai ezt a választást elsősorban történelemszakos 

mivoltukkal indokolják. 

A III. és 1V. 6v legfontozabb változásainak összegzése  

Tanulmányi eredménya minden félévben kiemelkedő. Elsé. 

lU1t szakmai érdeklődésük eredmdnyes. A táreadalmi munkában 

egyénenként és közösen is résztvesznek Ok is kétszer niVerték 

el a “Kiváló alapközösség" kitUntető és elismerő cimet. ;.rmadá 

éves korukban lelkese4 és hozzáértéssel végezték a kötelező neá 

vel6st gyakorlatot. A csoportbél többen az 	Gárda Nevelőiná 

tézetben dolgortak Kin alapszervezetUk vállalásaként. A kollé. 

gluai életben is vezető szerepet töltenek be. Az alapközösség 

véleménye, dllásfoglaldea követend6 példa a többi esoort sZámú. 

rain. 

A esoportban harmadft elején egy személycsere történt, vaYaá' 

pia V.J. /2/...nek sikertelen történelem szigorlata miatt félévet 

kell ismételnie. esePorttármai érzelmileg egyat éreznek vole, de 

értelmileg htbásnak tartjdk V.J-t a rendszertelen munkájáért. 

elmegy dolgozni ,  tdrPai megigérik neki, bogy jövőre ismdt 

vela lekhat. Az 6V során azonban beleogyezésatel mégis 

társ kerUl közéjUktN4, ski angol.pedagógia szakos. SzUlei el- 

váltatt  családi helyzete elég bonyolult, bár avast gondjai ntn 
eeenek. &ortolan, neheZen alkalmazked6 tipusnak  látszik.  EUlön. 

ban  igen  értelr:ae, tanulményi eredMénye kiváló. 

Az alapközösség azt a megbiZatást kapja a kollégium vezető-

ségétőlt hegy  segitsenek sz uj tdrenak beilleszkedni. A feladat 
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tetszik nekik, sokat foglalkoznak N.t.val, ő `tiszont.megtisztelte ..  

tősnek őrzi, hogy ebbe a közössógbé keriilbetett.. társat példája és  

buzditására ó is dolgozni kezd, életében először társadalmi Faunkát  

vállalt az elsőéves angolszakos kollégisták tanulmányi problémái-  

ban segít..  Társat kezdik elfogadni óe egy éV mulya. amikor V.J. kéri  

kollégium felvételét, adr szóba sem jön szobatársként. O.J. talán  

tanult a keserui tapas talatből, valamivel .  szorgalmasabb. . az eredmó ►  

y 	 mozognak Most övfolyam- n e azonban most  fa csak közepes szinten mono  

társaival lakik, de bejár rögi társai sZobájába is.  

A  vezetés pozicibjában is történt változás, 6.K-t saját ké.  

résére - felmentették kari  KIM vezetőségi tagsága alól. Bizonyos  

értelemben +elkeseredett, kicsit sőrtedött egyéniség lett.. Most csak  

a tanulmányi Bunkó jóval foglalkozik. 	 . 

Y.T. kiemelkedő munkája eredményeként  beitert lt a legmagasabb-  

szintö kollógfumi diékvozetőségbe. / érdekvédelmi felelős/. Megb  

tatását nagyon Megbiztatóan latja cl. Kiegyensulyozott, nyugodt,  

megfontolt ogyónisógével nemcsak csoportjában, hanem kollégista tar.-±  

aat körében is igen népnzeriio  

RA.  kari KTSZ vezetőség) tag lett,. P.M.  pedig a kari kintura-  

is élet egyik vezetője, szervezője. Munkájukat eredményesen végzik.  

R.H. szívesen sportol, KISZ alapszervezetében is a sportfelelgsl  

teendőket látja el. Az alapközösség uj vezetője V.T. belyett G.E.  

lett. Mint mér fentebb  is  emlitettUk; szakmailag elismert tekintély  

évfolyamtársai előtt  is. Nem  vezető egyóniség, hajlamos a diktatórl-  

kus megoldásokra, bár ezt  társai jól ellenaulyozzá. 	 . 

Negyedévben közösén dolgoznak a kollégiumi tanulmányt ós ér.  

dekvédelmi munkában. Klórt eredményeik jogos dicsóretét elvárják óc  
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büszkék az elismerésre. ` ~'rdelses momentum, hogy  V. i. révén 0.R. is-  

mét bekapcsolódott a.hollégiumi aunkdba /m© nza-fsclelás/. Le1kased6-  

se előrevivő, de kritikai észrevételei néha bantÚak. 

Ezek után nézzük a harmadik szociometriai felvételt,  ami a  

negyedik év közepén készült. /17.'és 18. melléklet/. Kölcsönös kap-  

csolat száma: 41, ebből 12 elutasító jollog i. J.M. /7./-nek nincs,  

csak negativ szavazata. Igy a pozitiv kölcsönösségi index: 87.  

A  kapott  szociogram /10. ábra/ tulajdonkóppea egy nyujtott,  

szabálytalan nógyszög, amiben - J.M. /7./-.t kivéve /- minden társ-*  

nak van helye. J.114.et különosóge miatt senki nem választana leendő 

munkatársnak, sőt még közös nevelési aahorlaton sem eztvesen dolgoz- 

ntinak vele,, Igy bitenyitott az a helyzet, hogy Jon.  addigi, magatan-  

tása, emberi tulajdonságai miatt nem vivott ki magának bizalmat 

. alapközösségében.  

Örvendetes .u'. /2..x/ helye, aki viszont jól beépUlt a kvzöes6gba.  

A többfok vi 3zonya, pozíciója általában változatlan a másodsávhoz  

viszonyitva.. A szavasatok többségén most is V.T. /3./ ós 	/1./  

osztozik, majd 'kt.ti. /4./ illetve R.K. /8./ következik.  

A2 eloszlási mutató 5,1, igen pozitiv. 	 . 

A továbbiakban két harmadóves alapcsoport szerkezetét ele-  

mozzUh. Most is elsődlegesen a csoport belső kohézióját vizsgáljuk.  

Uj eljárás az eddigiekhez viszonyitva, hogy elsó évben már az óv  

elején k6szitettünk szociometriai felvételt, amit a tanév végén is-

mételtünk meg.  
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A 22. sz. A b A P. C . S 0 P o R T 

Rövid bemutatás az első év elején:  a csoport minden tagja ma- 

ggar-glrosz szakos, a karon azonos állami tanulmányi csoport tagjai '  

ezért kerfiltek a kollégiumban is egy szobába. Középiskolában többen 

végeztek kiemelkedő KISZ munkátt B.J. ős B.M. iskolai KIM  VB ttt- 

kár volt, Cs.M. pedig kollégiumi diáktanácetagkónt dolgozott. 

Szociális helyzetük rosszabb az évfolyam átlagánál. Cs.M-nek 

• három kisebb testvére van, L.J. saülei elváltak. 

Elég csendesek, szorgalmasan tanulnak. Különösen az orosz gyakorla- 

ti foglalkozásokra készülnek rendszeresen. A tanulmányi kötelezettw 

ségeknek tudatosan akarnak megfelelni, s es elismerésre malt6. 

Jól őrzik magukat  a  kollbgiumban is. RISZ alapszervezetükben 

még a volt VB titkárok sem  kaptak megbizatást, kicsit sértve érzik 

magukat. A csoport vezetője B.M. lett, d a csoport vezetője a ka-

ron is. 

A _fovemberbep kószUUlt szociometriai felvétel  j61 jelzi az 

alakuló szimpátia illetve bizalmi kapcsolatokat. Az összes dekia- 

rált kapcsolatok száma 33, ebből mindössze 2 elutasit$. /19• mel- 

léklet/. A kölcsönös kapcsolatokból 2 háromszöros, 4 kétszeres és 

10 egyszeres kapcsolat. Kölcsönös kapcsolata: mindenkinek Van, te-

hát a kölcsönösségi index: 100. 

A szimpátia szavazatokból Cs.M. /6.1 kapta a legtöbbet, 

/20. melléklet/, utána Cs.g. /4./ ős B.J. /1./ majd B.M. /5./ kö- 

vetkeznek. 

A csoport diagramja /11. ábra/ barom nem zárt négyszögből 611, 

ahol több központi személy is van. Több a baráti kapcsolat: 5. és 6. -, 
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1.. ős 8., illetve 4. és 2; ezek közül as 1. 6s 8. /B.J. ős Sz.M. / 

kapcsolata látszik a legbiztosabbnak. 

Cs.M./6./ szerény, Őszinte, vidám, j6humoru, lelkes egyéniségével 

móri. tekintélyt .jelent a csoportban.. B.M. /5./ csendes, ezerén, 

megbizhat6, modora megnyerő. D.J. /l./ és Sz.M. /8./ mindketten 

miiveltek, tájékozottak és talári valamivel "felnőttebbek", mint a• 

csoport, többi tagja. Sz.M. /8./ kissé elkülántil a többiektől, eb- 

ben szerepe van közeli lakóhelyének ta /hódmezővásárhelyi, s•ezért 

gyakran utazik halta/.. 

Ellenszavazatot csak L.J. /7./ kapott. Sokat tanul, nagyon 

szorgalmaz., /Középiskolában országos tanulmányt versenyt nyert/. 

Elég zárkózott egyénisóg, ezért nehezebb megismerni. Rokonszenves; 

társainak többsége elfogadja ős regit belleszkednie a csoport 

életébe. 

k tanulmányi munkában jelenleg S., . /1/ emelkedik ki. A ve- 

zetai funkcióra vonatkozó szavazatok többségét p.M. /5./ kapta. 

Munkáját 361 végzi, a csoport bizik benne, elfogadták vezetőjük- 

nek. /12. ábra/ A politikai vitában Cs.M. /6./ és Cs.t. /4./ Sze- 

repe a fontosabb. Közülük Cs.M. /6./ politikai tájékozottsága 

löaös . /tdesapja lelkész/4 	 .. 

A szociometriai felvétel kérdéscinek elemzése, a válaszok 

értékelése során á következő megfigyelési szempontokat állitóttuk 

ösase$ 

1. Hogyan alakul Lr.J. /7./ csoporthoz való viszonya: s9:• 

kerül-e feloldani zárkózottságát és bevonni a csoport mindennapi 

életébe a tanuláson kivtil is? 	• 

2. Milyen vezeti lese D.M. /5./? változik-e a csoport ős 
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a, vezető viszonya? 	 , 

3. A csoportban több vezető egyéniség van. Hogyan alá- 

kul kapcsolatuk ép jelent-s, ez  változást a csoport-.kohézió alá 

kulá iában? 	 .. 

Magfigyelés és beszélgetések  során az első tanév végére az  

aUbb3. kém .alakult k$ a csoportról: a  szorgalmas  tanulmányi mun.. 

ka eredménye félévkor j6 tanulmányi átlagéredmén <y lett. Cs., /4.1 

valamivel gyengébb, oroszból sok - középiskolában tem tanult 

anyagokat - kell pótolnia. Nem keseredett el, raanem eras akarattal 

dolgozik. Társat helyeslik elhatározását, ságitenek n©ki. 

Társadalmi munkából kiveszik a részüket. Cs.M. /6./ szocá +1- 

politikai felelős lett a kollégiumban. 

Egymáshoz való viszonyukat nyílt, őszinte hangnem jellemzi .. L. . 

/7./ is oldódott kezdeti zárkózottsága óta. Személyi ellentét 

nincs, a baráti kapcsolatok mélyültek. fvfolyamtársaik kövül i`ő-- 

leg az azonos vagy hasonló szakosok járnak be hozzájuk. Ennek  el-

sősorban szakmai, tanulmányi konzultáció jellege van. A másik 

magyar-orosz szakás alapcsoport tagjai közül néhányan "a nyugodt 

hangulat miatt" járnak be ebbe a szobába. 

A második pEociometriai felvételt az első tanév végén, 

1970. májusában készitettök. Ekkor összesen 41 kapcsolat volt, 

ebből 3 elutasitác, /21. melléklet/. A kölcsönös kapcsolatokból 

kettő háromszoros, kettő kétszeres ész tiz egyszeres kapcsolat. 

Mindenki kap viszontszavazatot, a kölcsönösségi index: 100. 

A szimpátia szavazatok alapján készitett csoportdiagram . 

egyazerübb lett /13 ., ábra/ :. Két nem zárt háromszögből dia két nem 

zárt négyszögből tevődik össze a szerkezet, melynek elemei több-► 
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.szörösen is azonosak. Uj momentum K.S. /3./ és L.J. /7./ baráti kap. 

:csolata. Most L.J. már nem kapott elutasító szavazatot, viszont K.S. 

többet is. /22. melléklet/ Ezt elsősorban szertelenségével és más 

irányu érdeklődősével,.elfoglaltságável'"brdemelte kin /menyasszony/. 

L.J. jó tanuló, megbízható — talán K.S. /3./•re is j6'hatással lesz. 

L.J.17./ év-eleje óta beilleszkedett a csoportba. 

Most Cs.. kapta a kgtöbb szimpátia szavazatot, /4./ Társai 

tisztelik őszinteségét, akaraterejét. ó magé kicsit bizalmatlan, lei-► 

tehetően . ezért nincs kölcsönös baráti kapcsolata. Az 18 három » 

szögben a 4. /Cs+t./ szerepe is fontos S.J. /1.1-nek. 

A gyakorisági táblázatból 361 leolvashatjuk a különböző felao. 

duthelyzetekben , kapott szavazatok  számát: a szakmai tekintélyben 

•Cs M /6./ 611 az első helyen, majd L.J. /7.1 következik. Mindkét- .  

tő reális helyzetet tükröz,'A politikai vitákban Cs.M. /6./ és B.M. 

/5./ véleményét tartják lányegesnek. A csoportvezetői pozi iára to 

BM: /5./ kap többséget. B.J. /1./ nem szívesen. Ismeri el őt,  kezd  

érződni. kö 3ttök bizonyos feszültség. Jól jelzi,. ezt a csoportveze-' 

tó helyettesére vonatkozó kérdés, ahol B.J. /1./ szinte abszolut 

többséget kapott a szavazatokból. Ugyancsak B.J. elismerését igazol“,  

ja a kollégiumi szintü:vezetőre vonatkozó választás,. ahol $ több 

szavazatot kap mint I.N. /14. ábra/ A vezetésre vonatkozó kérgé 

seknél Cs.M. /6./ is több szavazatot kap, de'ő tudomásuiveszt B.M. 

/5./ elsőbbségét; segiti is munkájában. 

A második tanévtől az alábbi. megfigyelési szempontokat tar- 

tottuk fontosnak a 22. sz. alapcsoport életébeni 

1. A csoport belső szerkezetének alakulása. 

2. A  kiemelkedő  vezető egyéniségek egymáshoz és a csoport-

hoz való viszonya: 
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3. A csoport vezetőjének munkája; megfelel-e az elvárások-  

nak?  

4. Változik--e K.S. /3./ porifárikuo helye a csoportban?  

t! IIi. név l j re a kr~vetke28 kéQ, x úit kilo  az alapezigor-  

latokon is j6 tanulmányi átlageredményt értek el. Kezd kialakulni  

mélyebb szakmai órdeklődésUk; aktívan bekapcsolódtak a kari TDK  

tevékenységébe. B.J. a magyar nyelvészeti, Cs.t?. pedig a fennugor  

TDK diáktitkára. ,Ce.M. felvette  harmadik szakként a finnugort. Sok  

időt Fordit tanulásra, kevés a szabadideje.  

A csoport tagjainak szakra órdeklődése nyelvészeti  jellogil. Szi-.  

vecen vesznek részt társadalmi munkában is. B.J. az egyetemi KISZ  

VS tagja lett. Pofunkáját lelkesen és eredményesen végzi. /Nem 16-  

nyegtelon ragjegyezni, hogy erre a komoly funkcióra a kollégium  

pedagógiai vezetői ajánlották./ p..J. szintén kapott társadalmi  

megbizatást, B.fy9.-inel együtt a kari KISZ bizottság tagjává válass  

tották. Itt  !..J . , fontos, megbízható munkát végez, gazdasági tole-  

16s.. Cs.g. KISZ alapszervezetének politikai munkájában vesz részt,  

K.S« sportol /kézilabdás/. A többieknek állandó negbizatásuk nincs,  

de kisebb mogbizatáeokat szivosen végeznek. Igy pl. ók mérték fel  

évfolyamuk kollégistáinak társadalmi tevékenységét, A csoport mun-  

ká jára a karon is lehet ópiteni. A KTSZ alapszervezet u3 titkára  

is kollégista., akinek véleménye szerint "a 22. számu alapközösség  

raélk6il. nehezen tudta dolgozni alapszervezetük". 	. 

A csoport elnyerte a"kivál6 alapközösség" rimot. Az  alapközösség  

vezetője, D.l. maradt, bár a lelkesedése kicsit csökkent.  



it  harmadik szociometriai falvételen  a jövvbeni munkatárs 

választásokét kértük. A nyert szociogram elég reális. /15. ábra/ 

A legtöbb szavazatot Gs.T, /6./ kapta, aki kölcsönös kapcsolati 

ban van s. ra . /2./-vel, aki nyugodt, csendes magatartásával, meg-
bízható tudásával jól beilleszkedett a csoportba. 

B.J. /1./ és Sz.M.. /8./ baráti 'kapcsolata megmaradt. Feltétlen 

észre hely. venni, hagy Sz.M. /8./ munkatársként választaná L.+1-mit 

/7./, akivel elaőőves korában egy szobában sem lakott sziveson. 

B.M. /5./ senkit nem választ, ezt azzal indokalja, hogy uj munka- 

társak között  szeretné bebizonyitsni tudását.. Kissé sértődött 

lett, társai kritikáját nehezen fogadja el. K.S. /3./ -t senki nem 

választatd, elfogadása átmeneti, a csoport tagjainak vele ezambeni 

bizalma  labilis. 

A kölcsönösségi táblázat /23. mel 2let/ áttekinthetően összeg- ► 

zi, hogy K.S. mellett B.J-vel 'sem :dolgozik minden csoporttag szi-- 

veseit. Ezt a társak B.J. tulzott önbecsülésével indokolják, bán 

valószinti szakmai féltékenység is közrejátszik. 

A ezociogram egy négyszögből és ei y bárom szögbál épiil tel, 

az alakzatok kapcsolódnak, csak B.S. /3./ nem kapcsolódik. 

A kölcsönös kapcsolat száma 29, ebből 11 olutasitó. A kölcsö. 

nössógi index: 75. Az eloszlási mutató 3,7, közepes szintű. 
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A33.sz. ALAPCSOPORT  

A  csoport jellemzése a tanév eleién: a cooport tagjai külön-

böző városokból kerültek Szegedet, még senki nem volt közülük kol- 

légizte., Sgy-egy szakjuk kÖzös. /Xyely: orosz-latin-nőmet- illetve 

magyar/. Szociális helyzetük eltérő, a állami gondozottól a legma- 

gazabb kategóriásig. 	 . 

Tanulmányt munkájukat rendszeresen végzik. A latinszakosok állandóan 

forditanak. B.M. ve;yésznek készült, a TTK-din, majd első óvként el* 

kezdte a BTK'n az orosz-latin szakot. K.A. is két éve érettségizett, 

dolgozott a felvétele előtt, 6 kapta a csoportvezetői mogbizatást; 

komoly, felnőttes. 

Az első óv elején készült aao,„_„c_ ió trial felvétel a következő'. 

ket érzékelteti: az összes deklarált kapcsolatok szaga 51, ebből 

3 elutasitó jellegű. beszeson 12 kölcsönös kapcsolat van, mind posi-

tiv: 6 háromszoros, 1 kétszeres, és 5 egyszeres. /25. melléklet/ 
Mindenkinek van kölcsönös kapcsolata. A kölcsönösségi index: 100. 

A .szimpátia szavazatok többségét K.A. /2/, a csoport vezetője 

ta. A többiekhez viszonyitva több élettápasztalattal rendelkezik, 

ami növelte tekintélyót../26. melléklat/ Majd Sz.B. /6./ következik,. 

aki nyugodt, csendes, szerény egyéniség. Szorgalmasan tanul 60 ak- 

tivan sportol /kőzilabda/. 	 . 

A szoba diagramja /16. ábra/ két nem zárt háromszögre és két 

néai;yszögre osztható. Az alakzatok kapcsolódnak egymábhoz, tulajdon»+ 

képpen senki nincs periférikus helyzetben. A legkevesebb szavazatot 

S.M. /7./ kapta, ugyan az egyetemi életben már jártas /8 volt TTK-s/ 

de a kollégiumi közösségben még nem ;járatos; nehezen alkalmazkodik. 

A szociogramon jól látszik az azonos szakok szerinti kapcsoló. 
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dés: 	orosz-latin,.44-7: orosz-német, 1-3-: magyar-latin. 

Ez  azt igazolja, hogy  az  év eleji elsődleges kapcsolódások alapja 

mindenekelőtt - á"kUzös szak, az azonos szakmai elfoglaltság. 

Három baráti jellegU kapcsolat rajzolódik kit 1-3v 4-6 és 

2-5. glutasitó jel le gU szavazatot B.M. /7./ en kivil] v.. /4./ is 
kap, akinek a szerepe éltig ell©ntmonddsost komoly hátránnyal került 

az egyetemre, s mellett még gyakran betegeskedik. Nehezen alkal- 

mazkodik u j ki3rnyezetéhez. 

A tanulmányi munkában különösebben senki nem emelkedik ki. A vase- 

tói pozicióra vonatkozó szavazatok tbbbségót is K.A. /2./ a cso- 

portvezetg kapta, feladatát megbizhatóan látja el /17. ábra/. Nem 

hagyható figyelmen kivül, hogy a politikai, vitáknak tulajdonképpen . 

nincs megbizható, Illetve elismert vezetője. Még K.A. /2z/1s Sz..B• 

/64 is csak 2--2 szavazatot kap. Feltehetően nem politizáltak még 

eleget a csoporton belül, ezért nem ismerik egymást ilyen oldalról. 

Az első felvétel után a kivetkező megfigyelési szempontokat 

jel-öltük meg: 

1. Megmarad-e a csoport belső szerkezetét jelentő azonos 

szakok szerinti kapcsolódás? 	' . 

2. K.A. /2./ a későbbiek során is megfelel-e á csoport el 

vávásainakt megőrzi-e vezető szerent, tekintélyét? 

3. Hogyan alakul a csoport belső koházieja, más vezető 

egyéniség kiemelkedik-e a csoportban? 

Az első tanév vé$óie  as  alábbiakat°f iemelhettük meg: a cso- 

port tágjai rendszeresen tanulnak. Félévi tanulmányi étlágered- 

ményük j6. V.Zs. szeretne szakot változatni, érdekli a pszichológia 

és a pedagógia. A társadalmi munkában is résztvesznek, ebből kilövi 
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nöeen S.K. /5./ emelkedik ki, aki a gépelési csoport vezetője.  

A.csoporttagok egymáshoz való viszonya nem problémamentes. Sokat  

vitatkoznak, éleződnek a személyi ollentétek. Többen mellőzött-  

nek, sértettnek érzik maguha t. K.A. /2./ a csoport vezetője pró.  

bál egyensulyt teremteni, db kezdeti tokintblye ehhez mór nem  

elég. Soltit neki S.K. /5./ is. 	 . 

A tanév végén készült a.m~sodik szociometriai felvétel.  

Ennek alapján összesen 44 deklarált kapcsolat van ős ebből 14 el-  

ut'sit6 jellegfa. /27. melléklet/ Ez utóbbi  as  év olejihez viszo-  

nyitva emelkedett. Két társnak nincs kölcsönös pozitív szavazata,  

a kölcsönösségi index csak 75. A kölcsönös viszonyból  .2 háromszo-  

ros, 4 kétszere s és 10 egyszeres , 4 viszont az egyszaros aluta» 
 

sitti kapcsolat száma. 	 . 

A szoba diagramja /18. ábra/ két erősen kapcsolódó három  

szögből tevődik össze, miihez egyoldalu választással B.I. /3./ és  

V.'. /4./ kötődnek. B.I. sokat tanul, tudásbeli fölényét negative  

érezteti is. Semmire nines idege t  ami nem a kötelező tananyaggal  

kapcsolatos. V.S. is sok időt lordit tanulásra, ezért utasit visz-

sza minden közös rendezvényen való részvótelt..?ég mindig nem tu-  

dott alkalmazkodni a csoport elvárásaihoz /nem takarít, önző stb./.  

A 2. K.A. Cs az 5. S.K. valamint Sz.B. /6./ és B.N. /7./  . 

baráti kapcsolatot szerletosen fibrázolja a rajz is. A két kapcso-  

latból az utóbbi nem mindenben pozitivi B.N. hatására Sz.B. kis-

sé visszahuzédó, szkepticizmus felé hajló.  

A szimpátia, bizalmi szavazatokból most Sz.B. /6.1 kapja a  

legtöbbet. Őt ismeri el K.A. /2./ a csoport jelenlegi vezetője 

is. is. Sz.B-t nyugodtságáórt, szorgalmas ős eredményes munkájáért  

szinte mindenki szereti. A csoportban 41.5 személyeskedő vitákban  
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megnyugtató, egyensulyozó szerepe van. A szakmai tekintély S.K.  

12./ kezd lenni: értelmes,. ezorgalrias, kitartó. 	 . 

.A politikai vitákban mellette még V.Zs. /1./ szerepe emlithetó,  

aki egyébként elégedetlen a csoport jelenlegi életével, tbvó-.  

kenységével, sin maga is több feladatot szeretne végezni.  

A vezetői pozíciót a csoport tagjai három személyre Sz.B. /6.1,  

S.K. 

 

/5./ ós.V.Zs. /1/ - biznák. /19. ábra./ , K.A. /2./ szerepe  

.csökkent.  

A : második tanév során a következő: szoapontok alapján  f i- 

eltiik a csoport életét* 	 . 

1. Az első évben felbomlottaz azonos szakok szerinti  

.szimpé,ta kapcsolat. Hogyan alakul ez a viszony a későbbiek so-  

rán? - 	 . 

2. A csoportban ki lesZ a va16s, s egyben választott  

erezető?  

3. A csoportban több vezető egyéniség van, hogyan alakul  

személyes kapcsolatuk a csoporton belül és milyen szerepet töl-

tenek be a kollégiumi közösség életében?  

A ásod k Gs a mk év 1á e esebb éso 	it a 	s~z. 

csoportban    következőkben összegezhetjük: A csoport tagjai  

egyénenként is ' kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el mindes  

gyik félévben. Többen aktívan.dolgoznak a kari TDK-ben; Sz.B.  

és B.I. a klasszika-filológiai. S.K. a német irodalmi. V.Zs. a  

pszichológiai TDK-•ban. V.Zs. a I'II. tanévtől Népköztársasági  

ösztöndijas, szekváltoAntása sikerült: jelenleg magyar-pedagógia  

szakos. B.M.. az orosz es latin mellé felvette harmadik szakként  

a görögöt is. A csoport tanulmányi átlageredményét V.A. is e1-  
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érte. A középiskolai hiányosságokat vasszorgalommal pótolta.  A 

csoport tagjai aktívan résztvosznek a  társadalmi. munkában is.  

S .K. még az első év végén, V.Zs. pudig a második évben lett a  

kollégiumi diákbizottság tagja. Mind .ttő elismert, j6 vezető.  

V.Zs. valamivel népszeriibb, mint S.K.  

A csoport uj vezot6t választott , közkivanatra  - ez.B-►t, 

aki továbbra is.gyakran sportol és vele együtt V.', /V/ is.  

A harmadik év elején két személycsere történt. Mindkettőnek csa-  

ládi oka van` ugyanis K.A. és K.K. édesanyja is sulyos beteg.  

H.K. emiatt az tM'H—en folytatja tanulmányait. /Testvére Budapes-  

tt=a dolgozik, nála lakik és gyakran utazik hasa a azöleihez/.  

H.A. otthon dolgozik és egyéni levelezőkent folytatja az egyete-  

met. A csoport tagjai mindkettőjüket gyakran emlegetik, levelez»  

nek. /K.A--nak k'ilönösen sokat segitenek, amikor időközben édes-  

anyja meghalt » K.A. utólag levizogázik és ismét nappali tagos  

zatos és kollégista lesz./ 	 . 

A kétAres helyre tudatosan két első éves orosz szakos kol--  

légista kern. Kindkettű szorgalmas. A felső évesek sokat segi-  

tanok nekik az egyetemi életbe való beilleszkedésben.  

Sz..B ezivesen dolgozik, elismert vezető lett a csoportban.  

Ez a csoport is a "Kiváló alapközösség" cím birtokosa. A szobá-  

fiukba sokan és gyakran járnak a többi kollégisták közöl is;  p61.  

dás rend, otthonos környezet, j6 közösségi hangulat tanui lehet-  

nek.  

Az 11. decemberében  kt~ szült  azociométriai f©ly€~tel . szintén a 
~.rr.r~ 	 r r.r.rr.r■~..~.r..rrr~.r.r~r 	 ■ 	i  

leendő munkatársra kórt választást.  

A legtöbb szimpátia szavazatot V.Zs. /1./ kapta, aki szak»  

mai és politikai szempontból is elismert egyéniség lett a csoport- 



ban /29. ©elléklet/. V.Zs. megbizhastó, lelkes, agitatív., 

Kár, hogy hatvrozott fellépése nem mindig párosul 2igyelmessóg- 

ol, negfontoltsággal. 

Igen fontos szerepe van a csoportban Sz.B. /6. /.nak, akit öten 

választanának leendő munkatársnak. Ez ara elismerős nemcsak 

szakmai tudásának,, hanem szerény, megnyerő emberi magatan tás6.. 

nak is eredménye. Bizonyos baráti kapcsolata B.M. /7./ mel 

továbbra is megmaradt, /20. ábra/ ós kölcsönös kapcsolata van 

SA. /5./•►val is,  

Az elsőéves B..'. /8x/ is Sz.Be-re ós S.K-ra adja szavaza-

tit,  aki, /mármint 	kissé különc esyénisóge miatt nem lett 

nópszerüi a csof .ortban. ii.S. /2x/-t előbb el adta a csoport. 

Kedves, megnyerő egyóniség, szorgalmasan dolgozik. Szakmai tu. 

dósuk ,miatt eznVaz B.I. /3./-re ós Y.7s. /1./-re, Őket válasz- 

tané munkatársnak is. 	 . 

A csoport harmadöves tagjai között elég biztos a kapcso- 

lat, B.Y. /3.1-t kivéve, aki még mindig nehezen kapcsolódik a .. 

csoporthoz.,Szakmailag kiváló, de,tul sok időt Fordit a tanulás-

ra. Semmi másra nem marad idője, rendszerint társadalmi munkára 

is  csak minimális. ő maga szereti, ha foglalkoznak vele, de 

tul érzékeny. V.¢.. /4.1 beilleszkedőse a Csoport életébe valami 

vel biztosabb mint B.Z.-é. 

A ezociogram /20, ábra/ egy . négyszögből ős erre ópítlő hd- 

roraszögekből áll, s ide kapcsolódnak a kevéebbó központi holy- 

tetti szenólyek. Kölcsönös kapcsolata csak B.'. /S //i-nek nines. 

a már enlitettek miatt. A kölcsönösségi index 8?. Az összeg 

kölcsönös kapcsolat száma 32, ebből 11 elutasit6 jeilegii. 3 kit- 

szeres, ős 10 egyszeres kapcsolat van, ami kölcsönös, é ebből 



SZOCIO  GR  AM  

SZOBASZÁM : 33.  

ÉVFOLYAM  : III.  
C 	 DATUM:1971. december : 

	 6  
17  

i ~ 	~
\ 

	

\\ 	
i 

\ \\ 	 // 
/

/ 	\ 
 \  

\ 	\ 	/ 
\ 	/ 

	

\ ,\ 	\ 	/ 	/ 

\ 	
\ 
	

/ 

	/ 

 y 
\ 	` ' 	/  

2o.ábra  



kettő elutasitás. grdekes módon 	és B.I. is elutasitják•egy• 

mást. Ezt .elsősorban más jellegín életszembletök magyarázza, s 
talán bizonyos szociális ,szinezete is van. 

Az összes pozitiv szavazst'34, az elosvlisi mutató 4,9, j6. 

/30. Qelléklet/. 

A 33. száma alapközösség életében a felmérést követően-harca. 

roses uj, m belső szerkezetet is órintŐ változások .történtek.. 

B.:., férjhezment és albérletbe költöztek, helyre ismét K.A. került, 

akit örömmel . fogadtak a csoport tag jel,; a lényeges ezerepök volt 

abbarí, hogy K.A. lassan megnyugodott ,G9 ismét beille zkedett az 

egy^teai, kollégiumi életbe. 

A másik momentum: V.Zs-t megválasztották kollégiumi titkár- 

nak. 14e'bi,zatásának szivosen és lelkesen tesz eleget. 

Kulanms módon, do az alapközösségek szerkezeti jellegzetessé- 

géből következően a  kérdés vizsgálatát egyik csoport életében sem 

zárhatjuk 
,
iet

. 
 A III., de még a TV, évben késráült szooiometriai tel' 

vétel is csak az akkori helyzetet, annak pillanatnyi kerosztmoteze-

tét jelzi fialás azt sikerUlt bemutatnunk, hogyan alakulnak, változ- ► 

nak az egyes csoportokban az interperszonális kapcsolatok. . 

A munka során a kollégiumi óvfolyaa minden egyes alapcsoport-

jának szociometriai elemzése után korUUlt sor az évfolyam általános 

képének elkószitésé e, az összehasonlításokra. A továbbiakban est 

vázoljuk. 
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8./  Az  alapközösségek interperszonális kapcsolatainak sa- 

Stossári 	 . 

' Az azonos évfolya alapcsop{4tjainak szociometriai ered- 

méisit feldolgoztuk. igy az egyes kérdések illetve kérdéskörök 

elemzése után képet kaptunk arról, hogy a vizsgálat időpontjában 

az adott évfolyamon: 

a./ a csoport szerkezetére utalóan 	 . 

- kik vannak a társas kapcsolatok  bizalmat jelentő közpon 

	

ti helyén 	 . 

- kik foglalnak el periférikus helyet a csoportban 

- a csoportkohéziók jellege az óvfolyamon 	 . 

b./ a feladathelyzetekre vonatkozó adatokból következ-

tetve 

- kik a szaktekintélyek 

• kik a politikai viték elismert vezetőt 

- kiket választanának sonkatársnak a végzés után is, s kit 

nem 

c./ a speciális ■:cladathelyzetre vonatkozókból . 

- kik a legismertebb, vezetői tulajdonságokkal rendelkező 

kollégisták 

- kik csoportszinten és kollégiumi szinten a legtöbb bizal-

mat élvező diákvezetők. 

A kollégiumi nevelőmunka szempontjából hasznos az a név-

sor, amit a fenti csoportositás alapján kószitettűnk el. Igy név-

szerint is bizonyos kontrollt, illetve uj eredményt is kaptunk. 

Ennek  alapján feladatokat, uj nogbizatásokat kaptak  a csoport.. :tag- 



- 89 -. 

jai. A megerősit8 jellegű válaszok egyben elismerést, a csoport, 

a közösség helyeslését is jelentik. Ezen a gyakorlati szemponton 

tul a válaszok motivúmainak, valamint a választott ogybnek'szeg- 

lyiségjegyeinek elemzése segitséget ad az elvi kérdések tisztázá- 

eához is. A névszerinti és százalékos 4zrszesitósnő1 nehezebb  feló.. ,
..  

datnak bizonyult a mativumok összesitése. A válaszok indoklásánúl 

ugyanis mindenki a saját elképzelése szerint fogalmazott, ezért 

akadt  olyan kórd6s,'émelyre összesen 34 különbözG minösit0 jelzőt 

kaptunk 80 féle felsorolásban. Ezt a megoldást szándékosan válasz- 

tottuk, mart ugy véltök, hogy igy jobban biztositott a szabad mo-

tiválás lehetőségével az indoklás eredetisége, őszintesége. 

Az alascso.nortojk szerkezetére utaló tényezők: 

Vizsgálatunk ezen szakaszában több vonatkozásban a szakiroda- 

lomban már megtalálható megállapitásokat véltük azonositan . A  oso. 

„ort, pontosabban a  szociálpszichológiai őrtelemben használatos 

kiscsoport detinici6ját H.Hiebsch /1960./ igy fogalmazta meg: 

"Csoporton emberek bizonyos számát értjük, akik adott térbeli égi 

időbeli tényezők/ /kőordináták/ között, egymással közvetlenül vagy 

közvetve, aktív kölcsönös viszonyban, vagy legalább minimális in- 

tenzitásu, extenzitásu ás intimitásu összeköttetésben állanak, ma-

guk belső rendet alakítanak ki 6s cselekvően órtékmegvalbsitásra 

törekednek." 

A legfontosabb felsorolt feltótolnek a kölcsönös viszony valamilyen 

formáját és a belső rend kialakitását tartjuk. Ezeket az elváráso- 

kat már az elsőéves alapcsoportokban megtaláltuk bizonyos szinten. 

A kiscsoport fejlődésének magasabb tokát irja le Patak Fer i 	enc . 

/1969., 1972./ "Azok az emberi csoportok a leghatókonyabbak, amelyek 



a vezető órdekek megvalósulását szolgáló tevékenységekre ópülnek, 

és amelyek multifunkcionálisak, azaz egyszerre többfajta érdeket 

/s ennek megfelelően többfajta szükségletkielógitáot/ szolgálnak." 

Azt tapasztaltuk, hogy az azonos vagy hasonló szakos alapcso- 

portokban többféle szempontból is vauk hasonló órdekek. S ezek 

.361 segitfk a csoport belső rendjének mielőbbi kialakulását, az ön-
szabályozásra való törekvést. Najd egy későbbi szakaszban /általában/ 

másodévtől elvárhatjuk,'bogy a csoport poziciója számottevő legyen 

a tágabb szociális rendszerben /kollégiumi közönség/ is. Pataki 

elvével: "A valóságos csoportok rondkivül sokrétű kölcsönhatásban 

állanak a közvetlen környezetifket alkotó társas mező" fagy valamely 

hierarchizált szerVzezet, intózmóny/ kjilön tőle szintjeivel ős azok 

folyamataival. A csoport minden tekintetben nyitott rendszer, amely- 

nek belső történései nem szakithatók el sem az okológiai-szocioló 

giai tényezőktől, som pedig attól a szélesebb szociális rond©zortől, 

amelybe integrálódik, s aselynek részeként, elemeként működik." 

Az általunk is elemzett egyik alapcsoportot szórt tartják jó 

kollektivának a többiek, mert náluk j6 a hangulat, s aziveson se- 

gitenek nem szobatársnak is. Magasabb szintorr pedig a "kiváló alap- 

közösség" cim elnyerésének egyik feltétele a kollégiumi közösségben 

/szaz a szólezebb szociális rerziazerben/ végzett tevékenység. 

Fontos feladat a vizsgált kollégiumban is a csoporthoz, a kollégiumi 

közösséghez való tartozás őrzésének kjalakitása. Ennek ösazotovői 

a közös tettek, az együttes sikerélmény, élisnerós ós jutalom, 11. 

letve a különböző rivalizólási sikerek. 

A csoportok kollektivává fejlődőse nem egyszerűfolyamat, s' 

a tendenciát — tapasztalataink szerint is 4, j61 sogitheti a csoport 

kialakitásának tudatos irányitása. A csoportok homogén, s az azonos .. 
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lakószintek heterogén összetétele jellemző adott kollégiumi közössé* 

günk szervezetére. ,  

Az 1968/69. tanév  első  veseinek 80%-a lakott teljesen homogén 

.öoszetbtelü szobában. A többi /20 5/ heterogén összetételű csoport- 

hoz tartozott, többségik a tanév során megüresedett /felsűóvesek 

költöztek/ helyre került be a kollégiumba. A második tanév végéig 

nem történik különösebb átrendeződés; a csoportokban t.©vós'azemóly- 

egere van, lényegében csak ott, ahol elsőévben folsőóves csoporttár-

sak is voltak. Ez a gyákorlat nem vált be. Tapasztalataink azt bizo- 

nyitják, helyesebb, eredményesebb a közösséggé viás szempontjából is, 

ha azonos évfolyam azonos vagy hasonló szakos kollégistáit alkotnak 

egy-egy kollégiumi alapcsoportot. . 

Az 1969/70. tamóv '. els6éven  kollégistáinak 90 Ossánál több  

/96 is/ alkotstt homogén összetételi csoportokat. Ezáltal sikerült 

biztositani az adott lehetőségek jobb kihasználását. Az óv elején 

készült szociometriait f elvétolek jól jelzik ezt a kapcsolódást. Ra-' 

somé szakosok esotób©n /lásd pl. a 33. sz.'alapcsoportot!/ meg az 

is kimutatható, hogy az azonos szakosok szavaznak agymásra; a közös 

órák, azonos témák feldólgozása során 8k mér jobban megismerhették 

egymást emberileg is. 

Novemberben a  koll6giukti csoporton tivoli uj kapcsolat még 

viszonylag kevés van; általában azonos szakos nem kollógista'6vfo0. 

lyamtáre, f iu-.kollégista évfolyamtárs vagy esetleg folbőbbéves 

diákvezető kap még szavazatot. Ez utóbbi a diákvozetnségt tagok 

tekintélyét, unkájuk fontosságát bizonyitja. 

Az azonos középiskolában végzettek baráti kapcsolata általá-

ban megmarad. /Lásd pl. a 14.az. alapcsoportban./ Az azonos közép- 

iskolából, azonos v€urosból érkezett elsőévesek között általában 
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pozitiv összetartó qrő érződik. Több éves tapasztalat alapján ezt- . 

pl: a pécsi elsőévesekről letet elmondani, ezt természeteáen a 

nagyobb létszéni is rnagyar6zza. 	. 

A fentiekben vázolt helyzet a megfigyelt évfolyam 'osetóbett 

évvégére módosult. A le,gjellemtiőbb változások: a középiskolai ere- 

detU barátt kapcsolatok egy része felbomlik /más szak, más elfog. 

laltság stb .,/. Kevés csoporton kivUli kölcsönös Viszony óptil ki az . 

évfolyamon; még a kollégisták ,se mind ismerik egymást. 	. 

A szakailag kiemelkedő eredményt elért kollégistákat elissme. 

rik, tekintélytik nagy. Különösen' asz a példa, aki nem állandó hamu.; 

lóssal éri el a legjobb eredményeket 

A felsőéveseket kevés elsőéves ismert: összesen 25 fő felső- 

éves /ez az össs 	lbls36ves ? 1%-a!/ kap bizalmat jelentő szavazatot. 

pozitivan érzékelhető viszont az e  fogy  ezen felsőévesek többsége 

diékbizottségi tag, évfolyam KISZ titkár, ill.' az évfolyamok szak- 

mailag is elismert képviselői. Itt is találunk volt iskolatársi kapta ► 

cseolatot is 	 . 

A különböző szakos elsőévesek az eltelt egy óv Glatt,kevósbé 

ismerték meg egyizést, . ha nem azonos kollégiumi alapcsoportban él. 

tők« A .  magas kohézióz mutatóval rendelkező csoportok tagjai is szin-

te csak est ismerik közelebbről. Az azonos szakos évfolyamtár- 

Bak, ha nem agy szobában laknak is - jobban ismerik egymást, jó kap+ 

csolat épül. ki közöttük /lásd 34.ez. mallökletet:/ 

Az általunk vizsgált őss, megf i ,Telt alapcsoportok a tanév vá- 

Bére köziisséggé formálódtak, természetesen nem azonos csoportkohézió 

jellemzi őket. A leggyengébb tanulmányi eredMényt elért hallgatók 

abbáhagyták egyetemi tanulmányaikat, s igy kimaradtak a kollégiumból 

is. Ez a szóm net elhanyagolhaató, tanévenként 5-10 fő között ingado. 



zik minden 9188 övfolyamon. Közöttük van fÓlóvismÓtlóare utasitott, 

de olyan is,  aki  az évkezdóa után /október, noV ber/ már a kezdeti 

nehézségeken nem tud vagy nem is akar urrá lenni. Az évfolyam több- 

cége szorgalma, vagy kovésbbé szorgalmas munkával jórondü tanuk& 

nyt arednónyt ér' el. 

Csoportónként mba ós más a belső kohézió. I'vfolyamonkónt az 

al&bbiakat állapithat juk most 	 . 

a./ A'csonortok ozerkozot6re  vonatkozóan két mutatót vizsgál- 

tunk megy  a  társas kápcsolatok központi és pertfórikus helyén lévő 

kollégisták drányát és személyiség3Qgyeit, a választás notivumait. 

Az első /1.A./ ezoCiomotriai (élvétel alapján nogállapithatjuk, hogy 

a 68 fő  olső ves ko116gistábül 10 fő /14,7 5/ foglal el központi 
helyet, illetve 13 fb /19,1  '7/ periférikus szociometriai státusszal 

rendelkezik. A kérdőív alapján /1.9.8. kérdés/ a bizalmat élvező 

központi személyt illetve személyeket az időszakos elutasitás ós a 

tartós kizárás okait ösazogezhotjük. Az előbbiek alapján a kövotke-

ző eredményt kaptuk 	. 

A spontán módon választott, kiö nti bolyo e1f ot laal6  ezt- 

méhekről  adott jolleorzós lényege: 

jó viszonyban vagyunk, jól megértjük egym ást 

közvetlen, uogbizható, spgitc►kész 

miivelt„ érdeklődő, gondolkodó 

kedves, vidám 

hasonló temperamentum 

50 5 

20 

10. 

14 

6 

  

  

A szlzalékos megoszlás j61 bizonyitja, hogy a választás tulajdon`- 

k6ppen nem spontántódon történik. A  1101 megórtjük egymáot" kitw- 



jezés többféle lényeges emberi tulajdonságot foglalhat magéban. . 

ggy év alatt negismcrtdk egymást ős igy most válaszként is elegendő- 

nek érzik ezt az  indoklást. A  többi  . motivum konkrótabb, de á fenti- 

bez kapcsolhat6. A müvaltségre való utalás összef'uigg a tanulmányi 

eredmény minőségével. is. /21. ábra/ 

Az.elutesit€s  is 3czako _ ihdo it 

  

    

 

missal megy, /mással is mehet/ 

nincs rfi ideje 

nem tartozik szorosan a csoporthoz 

nem vagyunk ifi viszonyban 

inkább tanuljon 

még ,nem ismerjök  

25% 
25 

15 
J.5 

12 

8 

 

    

    

A legutolsó m.otivunt olyan  személyre vonatkozik, aki nem óvkezdés- 
től kolló6ieta. Ez a kitétel bizonyos várakozó álláspontot is je- 

lent. 

A'hem tartótik szorosan a csoporthoz" és a ,"pipsal mop", 

kifejezősek a csoport élvárását6l eltérő magatartást, viszonyu-

lást takarnak. Itt az e $k legapkeribb eltárást, elkülönülést 

a 1114011.alLIOcumad közösségi, /csoport-szintü/ megitélées 

okozza. Ifju, illetve felnőttkoru leányokról lóvén szó, a Makin.  

nemit páron kapcsolat klalakitására való törekvés, a párválasztás 

kicériete természetes. Az egyetemi évek során elég sok, /az utóbr 

bi években emelkedő tendenciával/ páros kapcsolat alakul ki; 

többségük még a diploma megszerzése előtt házasságot köt. családot 

alapit. Sokat segít a probléma megoldásében az egyetem szociális 



A TÁRSAS KAPCSOLATOK KOZ PONTJÁBAN LÉVŐ 
KOLLEGISTAK MEGOSZLASA 

/az L A és I.B jelzésú kérdöivek alapján 

a., tanulmányi eredm¢ny szerint 

100 0/0— 

2 -2,50 2,51-3 3 - 3,50 	3,51- 4 	4 - 4,51 	4,51- 5 

A TÁRSAS KAPCSOL ATOK PERIFERIAJAN LEVO 
KOLLCGISTÁK MEGOSZL4SA 

Jaz I,A és I,B jelzs'ú ké rdöivek alapján 

a 	a tanulmányi eredmény szerint 
100 0/0 

r_ 
___I_ 1 

2 - 2,50 	2,51 -3 	3-3,50 	3,51- 4 	4-4,50 	4,51-5 

2 1. r..bra 
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támogatására is. /Soliágium házasoknak, rendkivUli szociális ser-  

gályak stb./ 	 - 
Ezt a tendenciát  az egyén 6r3 a hözöasüg szempontjából in  he-

lyesnek, természetesnek itEljük. A személyiség 'szocializációja  
szempontjából elvileg is igen  fontos kárdássel á11unk szemben.  Eb- 

ben a I.orban /18-23 áv/ ugyanis  mindegyik egyetemista fiatalnak  
többszörts feladatot kell megoldaniaa felké:ifllni a leendé hivatás-

ra ás 'ezzel deszefüggé feladatokra, résztvenni a társadalmi-közéle- 

ti tevékenységben oly  módon, bogy kellé tapasztalatot, jártassá-  

got szerezzenek ás emellett egyénileg is megteremteni a nmagán--  

álotbann való boldogulás feltételeit. ifit$z6lag az egyéni és a  ki3-  

zösségi tevékenység ellentmondó lehet. /EzFabadidF stb. problómdja/.  

A valóságban azonban csak a két reláció szerves  egybekapcsolódása  
tEremtheti meg a reális egyansulyt. Itt mindencakelStt x.Son _ 
/19690/ alapgondolatára utalunk,  nely szerint  az egyén csak a Mais-  

ság=  korosztal épül be szervesen a társadalom életébe. 	. 

A koilógiuni alapcsoportok son mindig egyárt©lmUon ós nem  
Ist~ ll"u 

 

összetettségében itólik mg a páros kapcsolatokat. Kezdetben  
holyt©1onitik, hogy non a csoporttal  egyUtt; nem a többi társsal  

azonos  módon 61,  cselekszik az adott társ. Pbldáu3, hogy  nem a többi  

lánnyal, hanem fiuval megy  moziba. Ezárt szerepel oz a válasz a  

közös mozijegynél is nugyis mással  moon.  Ebben a xaegfogalm3zdsban  
bonne van,  hogy  nemcsak most nem  mdhnek a többiekkel.  

Ez a kissé  felületibb negitálc:s a Oros kapcsolat  alakulásától  

föggéon redlisabb less. Tapasztalataink szerint  az a dönté, hogyan  

viszonyul a kial.,h alt pár as eredeti csoporthoz.  Ha  a lány, illetve  

esetenként a fiu is  rásztvesz a csoport munkájában, annak rondezvC.*  
n  

nyein, akkor  nemcsak a lányt  nem  zárja ki a csoport, hanem a fiut  
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is "befogadja". A mcgitflésbon dintő szempont marod, hogyan dolgi 

goznak egyénenként eredeti csoportjukban, kisebb k özössógUkbezn. 

Közös társadalmi tevékenység jó színtere lehet a KISZ alapszorve-

set, bár ez a ioriilet még eléggé kiaknfizatlan ilyen relációban. 

Helyes az az alapelv /ha'nem is a többség vóleraúnyO/• moly 

szerint két egyén tom élhot ogymásnak  /csatt egymásnak/ az egyetemi 

évek alatt, hiszen az egyotom elvégzése után is vdrnais rdjuk kUz-• 

álcai, a közösség érdekében végzendő feladatok is.  Ez  igen fontos. 

egy nevelgtestiilet életében, mert  a  tanéh példája egy iskola, egy 

közmag tagjai előtt lehet követende. 4pon ezért lenne igán fontos, 

boy az egyetemisták az 'egyetemi évek alatt azt is m ;tanulják=. 

szocialista társadalmunknak nem a teak csalddjAnak 410 vieszahuz6- 

dó, sőt esetleg elszigetelődő egyén - /vagy pái ►/ az embereszméje.. 

A "nem vagyunk já viszonyban" indok bizonyos antipátibt, ii- 

letve az  esetek többségében közömbös kapcsolatot takar. 

A "nincs rá ideje, mert tanul; mert ugyis miniig fordít" stb. szn- 

tén bizonyos csoport sivárdst62 altér$'magatartást, élettempót 

jelent. Ez az indoklás annak szél, skg minden közös / Gieg szóra- 

kozáot, kellevesebb szabadidő eltöltést/ tevékenységet a tanulmás,  

nyi'kötelezetts6gekae való hivatkozással utasit vissza. A kollé. 

gistáknak ez'a százaléka általában hiányosabb középiskolai alap.. 

pal,' gyengébb szakmai folkóozi ltségg©l korült az egyetemre. Most 

szorgalommal, akarattal mindent pótolni szeretnének. /22. ábra/ 

Ennek egyik feltétele azonban feltétlenül a szakmai blztensag- 

é rzet és sikereéinény álérése. Ehhez  egyénenként  eltérő időtartam 

/egy-kit év is lehet/ kell. Az "inkább tanuljon" kitétel a foati 

tipus ellentétének, azoknak szól, akik nem veszik elég:k000lyan az 

egyetemi alapkövetelm:;nyeket sem. 	 . 
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A TÁRSAS KAPCSOLATOK KOZPONTJABAN LEVO 
KOLLEGISTAK MEGOSZLÁSA : 

/az I.A és I. B jélzésb kérdóivek alapjétn/  

b. a szocialis kategóriák szerint 

100 °;a  

I 	II 	III 	IV 	V  

A TÁRSAS KAPCSOLATOK PERIf=CRIAJAN LEVO 
KOLLÉGISTÁK MEGOSZLÁSA: 

/az I .  A és I. B je lz és ü kérdóive  k alapjen  

a szociális kategóriák szerint 

100 0/0  

~  
I 	I I 

 

HI 	IV 	V  

?2 .6bra  



Akivel.nem laknának eiivesen /akit gyakorlatilag a legezi-. 

vesebben kizárnának a csoportból~ ha lenne erre lohetősée: 

   

   

'nehezen alkalmazkodik /hangos stb./ 

önző; kiszolgáltatja magát 	. . 

szeszélyes. hangulat-ember 

Visszahuzód6, nehezen tud _ beilleszkedne 

. nem a csoporthoz kapcsolódik /mézhon/ 

később költözött ebbe. a szobába 

 

  

   

   

Itt tulajdonkippen megismétlődik az előző válaszok között szerep- 

10 motivu®ok egy része. Ez elsősorban a máshoz,, :. a m,shovavalő 'krp ► 

csalódásra, a későbbi kollégiumi beköltözésre vonatkozik. Részben  

a visszahu ódás, nehezebb alkalmazkodás kérdéseiről is szóltunk 

mar. 6k m6g nom laktak a kollégiumban, először kert ltek távol ott." 

honról, ezért az uj környezetbe 6s a vole uj közösségbe való be- 

&lleozkedásUk nem könnyfás Ennek a folyamatnak vannak szociális 

összetevői is;  .talán nom véletlen az sem, hogy közöttük elfa sok 

fizikai dolgozó szülői gyernoke, alacsonyabb kategóriás kollégista 

van. /23 ábra/ A beilleszkedést Görcsön ' mereng, zárkózott maga- 

tartás is akadályozza. 

Az elutasításra vonatkozó inotivumek'többsóge nom -pozitív 

személyiségjegyek felsorolásából tevődik össze. A /nehezen alkalw 

mazkodik/ válaszi de reg inkább az  "önző, szeszélyes" jelzők 'fel- 

tétlen~;l a csoporthoz való negativ viszonyulást tUkzözik. 

Az«a kalmazkod,ás'.terminológia bonyolult, cselekvési formák egész 

sorát joizi. Mindenekelőtt arra  utal, hogy a c:yoporttagok figyé. 

lenibe veszik egymelst, egymás igényeit, de ezt elvárják a csoport 

minden tagjától. Altalában minden csoportban elóbb-utóbb klafákul 

bizonyos csoportetika. Mindegyik csoportban vannak szokások, később 



A TARSAS KAPCSOLATOK 	KOZPONTJ A BAN 	LEVO 
KOL LÉGI STA K 	MEGOSZLÁSA ;  

/az I. A 	és 	I. B 	jelzésű 	k¢rdbi'vek 	alapján  

c , 	származás 	szerint  
100°/ o  r- 

~ 

--  

fd 	mg 	fd 	érteim. 	egyéb  

A 	TÁRSAS 	KAPCSOLATOK 	PERIEERÍÁJÁN 	LCV6  
KOLLEGISTAK MEGOSZLÁSA  
Íaz I. A és 	I.B jelzésű 	kérdöi'vek alapján/  

c származás szerint  

100 0/0  

f d 	mg fd 	érteim. 	egyéb  

23 . .~bra  



hagyoaányob is. Enrnck kialakité.sahoz lényeges segitséGet Jelent 

a kollégiumi közösség pozitiv hangulata, egCazoéses légköre, s 

reális céikitüzGmekrt való tevékenysége. Az als&bves kolsógiumi 

alapcsoportok többsége - sokat tanulVa a felsőbb évesektől .. meg-

találja helyét, szerepét a kollégiumi közösség élatébon. Ennek 

e37iL szép bizonyitéka a már elemzett "Kiváló alapközösségn ver- 

seny. 

Az alapvető kollégiumi rend és fegyelem minden alapcsoport 

számára hötolező. Ennek megval6sitáea - azonban nem azonos szinvona» 

lu. A többség természetesnek tartja a normális élotrendet, a közös- 

cégbon végzett társadalmi munkát, as önképzés lehetőségeinek fel-

használását. Megfi3yeléseink szerint azonban évfolyamonként /tő.leg 

első ós másodévez?! cgj»h t olyan csoport létezik, ahol az alapvető 

csoportnrdehhoz való alhale,!azkodás negativ Jelenség. Ezekben a cso- 

portokban stróberség előadásra járni, kötelező irodalmat olvasni, 

luxus tan ritani, rendet tartani, a csoportvezotő csal- admibiszta'a.. 

tiv ügyint6z6,`rosszabb esetben a voretőség "spiclije". Természe-

tesen ezekben a csoportokban is vannak olyan csoporttársak, akik 

nem értenek ezzel oeyet és próbálnak a "hangadó" tagok alien j6- 

zan meggyőzéssex fellépni. Ezeket : ti csoportokat nem engedik "példa- 

képpép válni. Ehhez a büntetés és jutalmazás kölönbiző eszközeit 

használjék fel olymédon, henry mindenképpen erkölcsi meggyőző hatása 

is legyen. Ebben a munkában igen fontos atalmaz ás szerepe. 

Nem lényegtelen minél jobban tudatosítani minden alapcsoportban, 

hogy milyen tevékenység, milyon Eredmény az, amiért a közösség előtt 

is dicséret, jutalom jár. ley pl. a kiváló alapközösségeknek mindig 

köldött Ülésen, Usnepf lyes formában én indoklással adják a vándor• 

zászlót és az oklevelet. Erre a cinro mindig böszkék a csoportok. 



áözösségUnkben a  40 elapcsoportbóa 6--8 kiváló alapközösség, 

/15-20 ;3/. 16-18 /40-45 0/ jó közösségi munkát ' Og+er, 6..9 /kb. 205/ 

közepes szintű, 4-5 csoport /kb. 155Y pedig csak rinimélisan felel 

meg a j& kollégiumi alapcsoport fogalmáim« Ezek az adatok 4-5 éve 

ezen a 53 szinten mozognak, használhatjuk őket mutatóul. A kollégiumi 

alapcsoportok abszolut tb`bboőgébou /kb. 80 s/ pozitív magatartaást 

jelen a csoport /a kis közösség/ elvárásaihoz alkal{ zkodni'/azonos- 

spini a csoport célkltözésével• Aki ezt nem akarja, vagy nem tudja ige» 

topni, az előbb .. utóbb bizonyos olutasitáaban részesül, eat lehet 

rövidebb és hosszabb időtartamu is. Majd ez az oiutaoité.s .g ,  a szemet-- 

lyiség változásával válhat bel o ;adássá, illetve ellenkező esetben, 

bizonyos tUrelni idő utffn - formé .ls kizárássá is. 

Az előbbi szentpontok alapján ujabb eredményeket öszegezhettünk 

s saásadik tanég va a  kőszölt felvételekből. /I.B. kérdőivs 144+7 

kérdés/ Ekkor az összes mádodóvosből /72 fü/ 8 foglal el központi . 

holyet és 5 fő szorul a társas kapcsolatok perifériájára. Ez az ellő 

6v eredményénél kisebb arány: központ 11,1 0, a periféria 6,9. 

Az eiwő szt$m kínönösebb csökkenést nem jelent, a központi bizalmi 

helyek  továbbra is jó mntnkával és példás emberi t agatartéssa1 jol-

lemezhető kollégisták helyei. A motivumok is ezt mutatják* 	. 

   

j6 visz4nybnt vagyunk, jól megértji4tc agymást 

kedves, yid" talpraesett 

közvetlen,  mogbizhat6, :;egitőké.sz 

müvelt„ érdeklődő 

hasonló temperamentum 

55 % 
20 : 

12 

10 , 

6 
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28 0  

20 0  

19 0  

5 ;~  
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Az iclős~:os olut~sitfis indokr,ai ~ .._..~ ,..._...` _ 
mással megy, mással is mehet  

nines rá ideje  

különben sem tartozik a csoporthoz  

nincsenek j6 viszonyban  /64 votton/  

inkább tanuljon  

nom ismerik eléggé  

355  

20  

20  

10  

10  

5  

10 ;..ial ' Qamegkodett a "missal megy" motivum araa7,ya. Ebből arra  is  

követkcsztethotaünkr  hogy másodéven u jabb páros kapcsolatok  alakultak  

kJ.. Mint már atmli.tettiik, oz nem  nega►tiv tendencia, bar a csoport  

svempontj6b3l ltélve lehetnek i'ákezn momentumai is. Csökkent a"nom . 

ér ra" Wok és a kevésbé ismert  csoporttárak  száma is. Ez utóbbi  

azt is mutatja, hogy másodéven még az első évt.al is kevesebb -ozomély,  

csere van  az  egyes szcbákbara, alapz:copox*totcban•  

A Y:i +,ar_1a.,ogaarim°.petawei alalsuldsa:  

a csoport szcakáeait, elvátcasalt nom tartja be 

mar nem kapcsolódik a csoporthoZ  .. 

önző;  zavar a magatartásával 

szoszélyap, hangulatember; sértődékeny  

v9.sszahüzó :dó; nehezen tud alkalmazkodni  

' Ennél a kérdésnél is egyszoriiscidött a taalya.ot. brvendatosa módon esök-  

kent a nehezebben beilleszkadők szárma, nőtt a csoportok I:ölccYinössa«.  

gi koházi.64 mutatója. 	 - 

Tovébbra is szerepel a közösséget sértő személyes emberi  tu- 

lajdonságrA és magatartásra való utalás. Ez a logmulyosabb olutasi,tá-  

si indok.  
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Sokaa=l általánositva fogalmazzák meg, mely szerint: "a csoport szoká-

sait. elvárásait nem tartja be." Itt természetesen elsősorban a házi- 

renddel, óletrendéiei kapcsolatos konkrét problémák huzódnak meg. 

Nőtt azoknak a kollégistáknak a . száma is,  akik "mér nem kapcsolódnak 

a csoporthoz" A Erre utal a motívum arányának növekedése is. Ez azt 

.jelenti, hogy elsó éven még bizonyos várakozó álláspontra belyezke- 

dett a csoport a más alapcsoporthoz kapcsolódó társsal szemben' Két 

óv után a helyzet egyszertisödött: az adott társ csak formálisan la- 

kik a szobában, azaz csak itt alszik, de az alapcsoport'tevékenysé- 

gében nerc vest rószt. Ilyen esetben helyesebb, ha átköltözik a másik 

szobába. Ez a momentum tehát hem annyira elutasitás, mint a megválto- 

zott szituáció tudomásul vétele. 

A másik esetben viszont, amikor "zavarja magatartásával a tár'. 

ssalt, szeszélyes, nem alkalmazkodik", akkor valós "kizárás"  törté- 

nik. Ezt a kifejezést arra a szituációra alkalmazzuk, amikor a cso-

port tagjai egy társukkal -.a fenti  indokok miatt - nem szivesen lak- 

nak egy lakóegységben. Ha övvégén mód van erre, akkor  now  választ- 

ják szobatársnak sem ők, sem más alapcsoport tagjai. Megitélésünk 

szerint ez az alapcsoport legszigorubb btintetóse egy-egy személlyel 

szemben. Ka valakit évközben "zárnak kin a csoportból de  a lakóegy- 

ségból, ez azt jelenti, hogy csoport-magbeszóláson megmondják neki, 

hogy az eddig tanoltott magatartása miatt nem lakhat tovább a szo- 

bában$ nem tartozhat tovább a csoporthoz. Eát követően önmagának 

kell uj csoportot keresnie, ami igen nehéz feladat, mert másik csap. 

port még nehezebben fogadja be. 

Az alapcsoportok ilyen jellegű határozatait a.kollégiumi veze- 

tőség általában megerősíti. Feltétel: a reális mórlegelés ós őszinte 
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incoklás a csoport előtt, ha ez nem reális, vagy a csoporttárs 

távollétében .  hangzik el, ugy a határozatot • a ktzárdst - nem le- 

het végrehajtani.- Eleknek a mérlegeléseknek sulyuk van, a kollégis- 

ták számára igen fontos, éppen ezért jobban figyelembe kellene ven-- 

ni a KISZ alapszervezetek vezetőségének is. P1. jutalmazásoknál, 

jellemzések készitésénél stb. Egy alkalommal például volt alkar 

munk megfigyelni, hogy kollégista párttagfelvételi kárelmének tár- 

gyalusakor szerepelt az a motivúm, hogy nem alkalmazkodik, szoba- 

társai nem ezivesen laknak vele. Hosszas vita után ezt az indoklást 

€eleslegesnek, néhányan nevetségesnek itélték, pedig reális mutató 

lehetett volna a személyiség jellevésében. 

Akivel' egyetlen c oport sem lakna vagy lakik szívesen,. ez a 

szám nem tul magas, dvfolyamonkánt 3-5 fő,' de kollégiumi szinten 

mégis számottevő. /Iaximum 3 4 %/ Egyéniségük különcnek nevezhető, 

felületesen, itélik Meg a problémákat, másak érdekével nem törődnek. 

Emberi kapc solataikra is felületesség jellemzŐ. Közülük többnek van 

csoporton kvüii kapcsolata fiu és lány is. Tapasztalataink szerint 

.igen nehéz kimutatható eredményt elérni a fenti kollégisták eseté- 

ben. A realitás érdekében mindegyik vizsgált évfolyamból bemutatunk 

két olyan kollégistát. WkJel  az évfolyamtárs alepcsgportok közín 

ejjik , coonort sem lakott szivesen.' 

at  magyar-orosz szakos. Középiskolás korában otthon lakott, egy 
hugs van, aki főiskolai hallgató. Szútei; `gyári munka ok.. Tanulmányi 

eredménye közepes és jórendü. Orosz nyelvészetből.'gyengébb eredményt 

ért el. Képessége állinában közepes, szorgalma kiemelkedő. Szivesen 

olvas szépirodalmat. A világ eseményeire tulzottan és naivan tud 

"rácsodálkozni". Gyerekesen lelkesedik, nehézségek esetén nagyon el. 

keseredik. Figyelme szétszórt, társai a "saláta" becenevet adták 
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neki. Két évig azonos szakos csoporttársaival lakott egyUtt. Társai 

kezdetben turelmeaen, később türelmetlenebbUl próbálták rendre, rend- 

szerességre, kitartásra nevelni - csaknem reménytelenül. Harmadévtől 

"nem kivántak 1" vele lakfű. Bsyik indokból: "most mér boldogítson tea- 

sokat is, mi már eleget kinlódtunk vele." 	 . 

Alaptermészete jóindulatu, társait néha tulzottan is kiszolgálta. 

Gyakran képzelte, ho;;y beteg, ilyenkor rengeteg gyógyszert "szerzett" 

be magának ős örült neki, ha társai végre odafigyeltek rá. Negyedév- 

ben ismét másik alapcsoportba került, itt is elég sokat foglalkoztak 

velei annak ellenére, hogy alkalmanként megleptóssel szolgált. Pél•' 

,ódul este késón egy szál iskolaköpenyben sétált egyet egyedül az ut- 

(An. Tanárai közifl többet nagyon tisztelt, valósaggal szeretetével 

halmozta el. 

A második szigorlata oroszból nem sikerUlt. Jelenleg évhalász- 

tási engedélye van. A nyáron férjhezment, albérletben laknak. Folt'- 

tatai akarja egyetemi tanulmányait. 

D.M. történelem-angol szakos. Középiskolában kezdetben allé- 

gista volt, majd amikor innen kizárták, albérletes lett. Nem KISZ- 

tag. trottségi után nem vették fel egyetemre, egy évig képesités nél« 

kül /i/ tanított. Testvére nincs, édesapja körzetorvos, édesanyja . 

ápolónő. 

Képessége jó., különösen a történelem érdekli. Tanulmányi átlagerods 

ménye jórendü. Angolb61 gyengébb, különösen irodalomból, bar olvasni 

szeret. A politikai kérdések különösebben nem érdeklik, csak provo- 

kativ kérdéseket hajlandó feltenni. Akarata, kitartása megbizható, 

néha tulzottan is akaratos; pl. édesapjával évek óta nem beszél. 

Fellépése határozott, "fiusan" öltözködik. Barátai nincsenek. Társai 

val nyers, o$t néha durva hangon ős módon beszól. Figyelmetlen, fis. 
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sok érdekeivel nem tör':dik: 

Két évig azonos szakos társaival lakott, akik kezdetben prőbál- 

tak magyarázni neki, bevonni a csoport életébe. eredménytelenül. 

Később egy hasonló szakos évfolyamtárs kertalt a szobába, akivel szín- 

te betegesen intim barátságba kerültek. D.M. állandóan az uj társsal 

foglalkozott /K.K.%,f segitett neki, vigasztalta, mert  $At sokat be-

tegeskedett. A csoport megdöbbent a nagy változás láttán, és  now ér. 

tették a szituációt. Több csoportgyUlécen is foglalkoztak a kérdéssel. 

Végül K.K•nak a betegsége, D.M nek pedig elégtelen szigorlata miatt  

kellett télévet. ismételnie. Jelenleg nem kollóg ták. 

M.K. joghallgató. Középiskolás koréban otthon lakott, testvére 

nincs. Szülei Önállú fodrászok, igen j6 anyagi helyzettel. M.E. órett-

sógi után egy  évig titkárnőként dolgozott, mivel nem vették fel egye- 

temre. Képessége az átlagost is alig éri el. Szorgalma is igen vál. 

tozó. Kitartása, elhatározásai bizonytalanok. A szaktárgyai küiönö- 

sebben nem érdeklik. 

Szabadidejében táncolni, randevuzni jár. Sok fiu ismerőse van. 

Szeret divatosan járni, de öltözködése nem mindig izlésas, killsőre 

is feltUná. 	 . 

Mindenkivel kedves, udvariaz. Modora simulékony, beszédetilusa 

vontatott, mesterkélt. Társai a "Cicus" becenevet adták neki. K©ny. 

nyes és minden apróságon sir, jeleneteket rendez. Else év után en. 

gedéllyel évet halaszt, majd kétezer ismétlt a harmadik fölévet *- ered- 

múnytelenÖl. Jelenleg valahol dolgoziis, állitólag titkárnő. 

Gi.E.  Angol-német szakos. Középiskolában otthon, a szüleivel 

lakott. Testvére nincs. :desapja gyermekorvos; anyagi helyzetük na-

gyon jó. Képessége közepes, sokat tanul, szorgalmas.  New  akar tanár 

lenni, a nyelvészet érdekli. 
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Alaatcrmészete jóindulata, társaival előzékeny. Szeret sokat mesélni. 

Tervei. elképzelései irreálisak; kissé gyerekes. Otthonról sok pénzt 

kap, legutóbb például saját költségén az USA•ba utazott tanulmányutra. 

Többször betegeskedik; a pajzsmirigye rosszul müködik, olhizott. 

Két évig lakott azonos, illetve hasonló szakos társaival, majd gyenge 

tenulmányi eredménye miatt ki kellett költöznie a kollégiumból. 

Jelenleg negyedéves és ismét kollégista, alsóbb óvosekkal lakik, Tár- 

sadalai munkát nem végez,' társai szerint "á a nyolcadik ember a ,szobát 

ban, mert hatan nem lakhatnak." 	. S 

II.B 	ésü, és I.A. 3elz' tid 6, ívek válaszainak elem-► 

zése után is hasonló képet kaptunk, mint a I. típus esetében. A 81 

fő elsőéves kollégista köziil novemberben 19 tői /210/ foglal el köz- 

ponti helyet. irdekes, rogy szinte minién csopor*an két központi 

személy van. /Lósd p1. az elemzett 22. sz...csoportot./ 	. 

A kérdés másik oldala, hogy összesen 8 fő /100/ 

tát 2:120,104 _11. /Az.,az velUk nem laknának, ha 

na4/ Ezt igy indokolják: 

nagyképit, modoros, fölényes 

nem tud /nem akar,/ beilleszkedni 

nagyon visszahuzddó 

mindig csak tanul  

elsöóvao kellégis• 

erre lehetőség adód.. 

40 c,3 

32 

16 

12 

8 fölényes, másokat lekicsinylő emberi magatartás elitélé-

se két hónap eltelte után is jogos. A tanév végén Az  elutasitás kér- 

déséro részletoeebbe:2 és talán reálisabban is válaszolnak: 

zavar a tanulómban;, rendetlen, zsarnok 3053 

sértődékeny, önző, cinikus 24 

komolytalan ,  ellentétes természet 24 
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jobban megismertem  

nem  tud alkalmazkodni, bei lleszkedni  

12%  

10  

 

   

   

Nőtt az elutasitottak száma is,  8 helyett 16 fő /20 %./ Ezt elsősor-

ban a  mélyebb megismer"s, az eltelt egy évben egymásról szerzett ta-  

pasztalatok magyarázzák. Az elutasitás első indoka ez "zavar a tanu.. 

lásban". far nem csak a konkrét egyéni magatartásbeli hibákat sorol- 

ák fel. Az elutasítás indokai között az is szerepei, hogy "es a társ  

zavar, amikor tanulok én vagy a társaim." b tehát nem, vagy nem akkor  

és nem ugy tanul, ahogy a csoport többi, tagja.  

A központi helyet elfodhlá társuk száma évfolyamonkLnt  lénye 

gesen nan változik a tanév során /20 %./ Itt továbbra is a már  ismer.' 

tetett motívumok szerepelnek: közös tevékenység, a megnyerő, megértő  

emberi magatartás érdemli ki a legtöbb bizalmat. /Lásd a 31. 32. és . 

33. mellékletek oszlopos graf ikonjait t /  

Mindegyik diagramon együtt szerepel a két felvétel eredménye, /kivéve  

a tanulmányt eredményt, mivel novemberben még nincs számmal kifejez-  

hető tanulmányt eredmérrjUk./ A grafikon is jól jelzi, hogy nő a jó  

tanulmányt eredményt elérő kollégisták szerepe. A szociális és a  

származást kategóriákat kontrollkint szárnitottuk ki. Összegzésként  

kUlönösebb eltérés nem állapitható meg.  

A  barsadik  azoj.oretriat felvétel /III. C. jelzésfix/ válaszai  

ww r.w~r.e  

is a már meglévő eredményeket erősítik meg. Az alapkösösség életébe  

nem tud beilleszkedni az a kollégista, akt sem szakmailag, sem embe-

rileg nem felel meg a közösségi elvárásoknak. /Lásd pl. a mar  elem' 

zett 14. alapközöst I'bef J.M-t!/  



b./ A feladathel zetekre vonatko 6 adatok össze:zés 

Az egyik legfontosabb feladathélyzetnek órteleraszerüen - 

a tanulást tek3.ntettük, gzért kerestünk arra választ, hogy  kivel ta•,  

nuinak légszivesebben, ki sfgit legtöbbet a tanulmányt, munkában, ki 

a csoportban a szaktekintély. . . 

Az ela6évesek novemberben attól kapnak tanulmárri segitséget az alap+ 

csvpoY`tban, ant  

általában együtt tanulunk 	 34 % 

türelmes, segitőtcész 	 28 

azonos szakosok vágyunk 	 20 

müvalt, többet  tud nálam 	. 	 18 

a közös tevékenység, segitok6szség motivumait ki kell emelnünk. z 

doting],  a nem az alapcsoportra vonatkot6 válasat ̀ 3nál iss 

  

felső évős; többet tud, azivesen segít 

azonos szakos, szivesen segít 

vala tanulok 

4596 
40 

15 

  

  

A tanév végén adott válaszok már jobban differenciálnak. Az egy éves 

egyetemi  munka soráig már lényegessé váltak azok a szempontok is, ame. 

lyek a helyes tanulási módszerrel, a magyarázóképességre, sat a t em- 

pö meghatározására-vonatkoznak. Az alapcsoportban az a tanulmányi  

munkatáre ,, akite: 

jól magyaráz, értelmesen tanul 

azonos szakos 

hasonló kápessögii 

segit6kész, diktálja a tempót 

okos, tud 

  

  

  

 

28% 

24 

20 

15 

13 

 

    

    



szorgalmas, rendszeresen tanul  

tájékozott, olvasott, érdeklődő  

j6 alapokkal jött az egyetemre  

36 kápezsógü, értelmes, logikus  

érzéke van az irodalomhoz  

361 beszéli a nyelvet  

Pedagógiai érzéke, pedagógiai tapasztalata  

van  

2555  

20 . 

16  

16  

8  

8  

108  .'. 

Mindenütt szerepel az azonos szak, ami feltétlenül alátámasztja  

az alapcsoportok szakok szerinti kialakitásának elvét. Nem alap-  

csoporttag esetében a választást motiváló tényezők:  . 

együtt tanult 41k, azonos a szakunk 	4055  

segitdkész, , értel!'esen tanul 	35  
pontosabb, lehiismoretesebb nálam 	25  

Az alapcsoportok tagjaitól megkérdeztük .azt is, hit és miért tar.»  

tanalcc ~ek~itekf %tbla~k? A következő indoklások sza-  

ropeltokt  

egallapithatjuk, hogy a kollégisták reálisan a szorgalmas munkát  

ós a j6 képességet, logikus gondolkodást tartják alapfeltételnek  

ahhoz, hogy valaki szakmai tekintéllyé válhasson. Többen kiemelik .. 

a speciális érdeklődést, az olvasottságot. Mivel alsóbbévesektől  . 

kértük a válaszokat, igy szerepel a középiskolai felkészültség mogg ►  

itélése is. Akik érettségi után tanl.tottak, azok valóban rendelkez-  

nek pedagógiai tapasztalattal is; A pedagógiai érzékre való utalás  

a hivatásszeretetet érezteti.  

A másik kiemelkedő feladethdyzet a,lalitikai vitában való részvé-  

tel megitélése volt. gví'olyamonként 15 ; válaszolta, hogy senkl... 
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v'l nem boszélget az alapcsoportban politikai kérdésekről. 15,.20 So 

a csoport minden tagjával együttesen vitatkozik, mig a többiek 

/75-80 	egy-kit személy véleményét tartják fontosnak. Ezokbő1 a 

válaszokból azt szeréttUk volna .megtudni, kik azok az egyéniségek; 

akiknek lénye ;ea a véleményük a csoport politikai vitáiban. A kór..,  

dés mindegyik esetben aktuális, illetve napi politikai eseményre 

vonatkozott /lásd a 1.8.2, Yz.A.B.3. illetve 4..sz. kérdését a mel. 

lékletben/, mivel elsősorban az árdelelődést és nem a mélyebb poll- 

tikai felkészültséget kívántuk felderitent. 

a,/ akivel senki nem vitatkozna, a következőkkel indokol: 

nem szeret politikai kérdésekkel foglalkozni 

a csoportban ritkán beszélgetnek ilyen kárdé-, 

sekről 	' 

nem értenek hozzá a többiek 

nagyon eltérő a véleménylik 

még nem ismeri a csoportot ilyen szewpontb6l 

Igaz, aranyban elég alacsony a  fenti kollégisták mama,  de a pel4,.» 

tikai nevelés szomrontjáböl nem lényegtelen, hogy nemcsak az első,. 

hanem  Aoe a másod éven is van olyan, aki nem ismeri asoporttárdai 
véleményét politikai kérdésekben. Ez azt jelenti, hogy nem beszél ,. 

gettek róla, nem volt rá igény söm. A "nom értenek hozzá a többiek" 

és a "agyon eltérő a véleményük" indoklások válaszolói eleve le- 

mondanak a vita, a meggyőzés lehetőségórő],'fontosságáról 

b./ az évfolyamok tagjainak`többsége t 1-2  rs nakc ,  
a vele való vitat tartja lényegesnek. Őket a következők alapján emel-

tük  

politikai  kérdésekben tájékozott, érdekl i is 

j6 vitakészsége van,. szeret vitatkozni 

300 

20 
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reális, határozott véleménye van, ismeri as  

összefüggéseket isi  

jobban ért a politikai kérdősekhez,mint én  

eddig is velUk vitatkoztam, érdekel a véleo.  

ményük  

A felsorolt ciotivumok közUl a politikai tájékozottság, széleskörU  

érdeklődés, az öaszefUggések ismerete, valamint a vitakészség a  

legfontosabbak. Ezek az elvárások azt bizonyitják, hogy a kallégis - 

ták a politikus magatartást lényeges tulajdonságnak tekintik.  

c./ aki a csoport egészével vitatkozna, igy indokol:  w w..~.. 	fr 	~ ~r ~r~. ri~. r~.r.r,N+rr~  

30  

10  

10  

nagyobb körben jobb vitatkozni;  reálisabb lesz  

a kép  

nálunk minden kérdést meg lehet körösen  tár'► 

gya] ni  

ez mindenkit érdekei  

eddig is együtt vitatkoztak  

45%  

30  

15  

10  

A realitás praktikussága mellett as "es  mindenkit érdekel" és az  

"eddig 4s együtt vitatkoztak" motivuinok érfoka a csoport  politá- 
kai érdeklődéséra, politikusságára utal. Azért kaptunk ilyen válna«.  

szol t, mert ezekben a csoportokban már a gyakorlatból tudtak nél- ►  

dát ' idézni a politi kai vitára, ennek igényére.  

Speciális feladathelyzetként szerepalt a III.C. jelzésU kéri  

dőiveken a nevelési gyakorlat 6s a. g akorl6« ►tanári tevékenys&$,.  

A nevelési gyakorlat és a jövőbeni tantestületi munkatára  

kiválasztásakor több azonos motívum szerepel. A nevolósi gyakorlat*  

ra több csoporttársat biztosan választanak, mig a munkatársra vonat- 
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20 

15 

13 
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koz6 választás labilisabb. Ez részben é.rthet6, mert az egyetemen 

végzendő feladatoknél mér megismerték egymás képességeit, Telké» 

szeltségét, emberi magatartását, A tanári feladatokra ez csak rész- 

ben érvényes, mert a válaszoló III. és IV. évesek kompléi tanári 

feladatat még nem végeztek. 

Nevelési gyakorlatot  olyan társsal végeznének szvesen, aki 

megbizbató, lelkes, j6 segit6táre 

361 lehet vele együttdolgozni 

szakmailag 361 felkészUlt 	. 

36 pedagógiai érzéke van 	. 

egyszerit, természetes magatartásával 36 hatás• 

sal van a gyerekekre 

Mig a azivesen választott társ lényeges jellemzője .a segitőkészség, 

36 egyUttmüködés, addig  az elutasitások közbit gyakran szerepét 

szakmai féltékenység, s a gyakorlati érzék hiánya is. Akivel nem 

szivesen végeznének nevelési gyakorlatot: 

szakmailag ős emberileg is felületes 

nem szivenen végez ilyen . munkát ős nem is 

végezné 361 	 . 

nem elég gyakorlatias, egyoldalu érdeklődésű 

szakmai féltékenység,miett /mindig 8 akar k$- 

tiinni 3/ 	. 

tuizottan ragaszkodik elképzeléseihez /nem le- 

het vitatkozni vele ős meggyőzni sem/ 

40 % 

20. 

16 

12 

12 . 

A legkomolyabb elutasitási indok igen sokat Mond: "szakmailag ős 

emberileg is feliiletes." Ez kifejezi a kollégisták egymással szem.. 

bent elvárásait és a hivatásra való felkészülés szintjét is. 
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A csoport tagjai közül általában azt választaná ki-ki leendő  

munkatársénak, akivel Addig is.j6 munkatársi viszonyban Volt: 

j61 tudunk egyuitt dolgozni /sogitőkósu, hasonló vés. 

lemény/ 	 . 30  % 

szakmai képzett ,6ge ós emberi tulajdonságai alapján 25 

szakmai 2elkkc5szUltséga miatt 15 

lelkiismeretes. sncagbizhat6 	. 15 

tud bánni a gyerekekkel 15 

Van„ aki kettóVálaszt ja a szakmai felk6szUltséget £s áz emberi -  maga 

tartást.,, de  végülis ismét ez a két legfontosabb motivum.. A leendő 

munkatársak között nem 16tnkk szivesen azokat a társakat, akik — a 

nevelési gyakorlat példájához hasonlóan 

nehezen-alkalmazkodik; tulzottan ragaszkodik al* 

képzeléseihez... ki.csinyos, ogyoldalti 

szakmailag és  emberileg is felületes, elvileg ha» 

tározatlan 	 . 

emberi  tulajdonságai miatt /hizelgg, önsiső/ . 

szakmai  féltékenysége miatt 

  

  

35 0 

25 

25 

A5 

 

   

   

A, leendő sálmára  vonatkozó, _ feladathel zy  e,,,  tet részletesebben is 

elemeztük. Ennek brddkóben a kisérletbon. szer©plő ogyik óvfolyamsaal 

/jcalenlea Y. évosek/ 1972. decemberében egy kiegészítő jellegfa kérd80 ► 

ivat /39. mellóklet/ töltettünk kti. Az ötödéves kollégisták 80 foo,a 

/18-ból 14 f$/ önként ós azivésen  válaszolt kérdéseinkre. A  kapott  

válaszokat az  alábbiakban összegezhotjük3 

A tanérjolt•31tek többsége j10  fő/  középiskolában végzi gyakorló tani- 

t&att.  s csak a kisebb hányad /4  26/ tanitja egyik azaktárgyát a .gya- 

kOrló  általános iskolában. A válaozolbk egyik szakja: törtónolom /5/, 
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orosz /5/, magyar /3/,, német /2/, olasz /2/ ős pedagégia /1/. Ez 

a szakszerinti megoszlés nem azonos ar angu a kar hasonló megeszi. 

lósával. Ennek elsősorban az a magyarázata,, hogy a 9. illetve a 10. 

félévben a nemet és az orosz szakos tanérjelöltek külföldi /NDE, 

Szovjetunió/ rsezk6pzésben vesznek reszt. A roalit6st figyelembe v6 
ve azonban egyik fólóvbsn, sem teljes az 6vf©lyam, azért a fenti 

'válaszokat elemezzük . a kérdés ' aogközel ttó Bokor. 

A megkérdezett jelöltek közül senki, nem pólyázott mes jellegű 

egyetemre, mindegyikük tanárnak készült mér középiskolás komiban. 

Feltehetően segitett szakmai előképzettségük megszerzés Fion az a tény, 

hogy 57 5'o- 	általános gimnázium nyolvi tagozatán érettségizett. 

34% általános gimnéziumban, 9 pedig közgazdasági technikumban 

szerzett érettségi bizonyitvényt• L6nyog®s momentum az is, hogy 

86 56-ukat azonnal felvették az' egyetemre,. 14% el6felvott volt, utób-

biak közül egy képesítős nélkül tanított, egy  pedig fizikai munkát 

végzett, 	 . 

Ezek az adatok ohmunkra azt igazolték, hagy a megkérdezett 

tanrjelöltek elég j6 szakmai alappal ős biztos pálya-irényuitség- 

gal jöttek az egyetemre. Ennek tudatéban tanulságos elemezni azokat 

a motivunokat, amelyeket ,o--menturnkónt  omlitettek a peda ;ó..  

sussá válás.fol,amatábani  

a szaktanárok kivélő előadásai 

- a szaktanárok j6 szemináriumai 

• a 111. éves novelósi gyakorlat /küiönoen az a1,4 Garda 

Intézetben/ 

A Kol16 1..al  i adta 1eh,  tősógekt közül a legfontosabbak: 

nyugodt tanulási feltételek 	. 

- azonos és hasonló szakos szobatársak eegitsége 
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j6 szaktárgyi kapcsolat az alsóévesekkel 

nyelvi korrepetálás lehetőségei 

- megtanult közösségben élni; alkalmazkodni 

közéleti tevékenységi formák Megismerése és ennek gyakor-

lási lehetőségei 

szervezési ismeretek szerzőse 

A kollégiumi munka fontosságát, ennek, eredményességét is bizonyitják 

ezek a motívumok. Erthet6, hogy legfontosabbnak a tanulási feltéte- 

lek biztosítását és a tanulmányi munka sogitésót tartják. Külön ki 

kéll emelni azt a lehetőséget, amit az azonos szakosok évfolyamon-g 

ként ás az alsóbb éveseknek is segithetnek. Ez a válasz "j6.szak-- 

tárgyi kapcsolat az alsóévesekkel oly módon, hogy emberileg is  ki.- 

zelebb kerülhettünk" azt jelzi, hogy a kollégiumi közösség formá 

ló ereje jelentős. 

Ugyancsak helyesléssel lehet szólni annak fontosságáról, hogy 

a közéleti tevékenység különböző formáit ismerhetik meg, s gyakorol ► 

hagyják is ezeket. A szervezési ismeretek, tapasztalatok feltétlenül 

szükségesek egy j6 középiskolai tanár munkásához. A közösségi neve-

lés célja ás egyik eredménye mérhető ezzel a válasszal "megtanul- 

tam alkalmezkodnái,_közössógben élni; igy a leendő munkahelyemen keg» • 

v©sebb "tanulópénzt" kell fizetnem." 

Az  egyetemi évek során tapasztalt pozitiv momentumok mellett 

elég sok n©gativ tényezőt sorolnak fel: 

- szakmailag nem megfelelő szintű előadások és szemináriumok 

- hiányzik a nyelvi laboratórium 

• az oktatók nem mind jó pedagógusok  

-- általában merev tanár-diák kapcsolatok 
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-► feleslogos előadások /pl. honvédelmi ismeretek, történelem  

módszertan/  

az egyetem és az iskola elszigetolődóse.  

Ezeket a motivumokat csoportos interju formájában megvitattuk a  

tanarjalöltekkel. A vita seren a v6laszok érthetőbbek lettek; azok az  

olvórdsok, amit a 0 szakmai félkész±tós érdekében támasztanak. Jog©  

oan emlitik, hogy a jó tanári, felkészülés mellett a technikai feltété»  

leket is meg kellene ismerniük. Az 9.d® 1$ ,~tan6r iák yj  o unak azt  

tartják, ha az egyetemi oktató nemcsak oktatójuk, hanem nevelőjük is  

_a, szó legjobb értelmében. Ezt a problémát szinte mindenki szóvá tot.  

te, s igen kevésnek tartják azoknak a tanáraiknak a számát, akik nom-  

Csak oktatják őket.  

Problematikusnak óreztiik, miért sorolták a felesleges tantár -» 

gyak kazg pl. a honvédelmi ismereteket. Válaszaikból kiderült, hogy  

sem az előadás célját, sem az eléadásokon hallottak felhasználhat6eá  

gát nem tisztázták kellően. Ily módon valóban politikai k6rdéss6  vál- 
..v 

hat e fenti megállapitasuk.  

A másik feleslegesnek "ítélt" előadást szintfia szakmai szempont•  

bó1 tartották alaposan ► kevésbé felhasználhatónak. Ez elég nagy el-

lentmondás. mert V. évben éppen a gyakorlatot is segitő szakmódszer-

tani farákra lenne  szükségUk, s ezt hiányoljék . 

Az egyetemi oktató-nevelő munka nem eléggé iskolacentrikus. Az  

egyetem ós a gyakorló iskola Matt kevés kapcsolat von. A tanár-

je-löltek sakkal to`bb .iskolalátogatást, iskolai megbizatást szeretnének  

már az alsóbb évfolyamokon is. Ezt a2 igényüket jól példázza a aw,ta;  

kor16 tanítós .során ezerz_ett positiv tapasztalatina:  

sikerült j6 kapcsolatot kialakitani az osztályommal  

jó képességit, érdeklődő osztályom van  

► 

 

önállóan tanithattam  
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segitőkásm tanárokkal találkoztam az iskolában  

a. a szakvezetőm kiváló ór6tsat tartott  

.. sokféle hasznos technikai eszközt, szemléltető-eszközt  

haszn&ltem, ismertem  amg.  

Teljesebb lesz  a  kGp, ha a kevésbé pozitiv, esetleg  negativ vonatko-  

zásu felsorolásukat is  6ttekintji,tks  

*► a szakvezető órája sem példa /szakma3.lag tas módszertan4- ►  

lag send/ 	 . 

� a szakvezető elképzeléseit kell /t/ megtralósit€nnt; nem  

dolgozhat önállóan, belos2ól, a szakvezetője ez órába  

/az  órán ist/, nem osrtályozhat, nem fegyelmezhet•  

Ezek a motivu©nk megQrkieitt.k azokat az elvarásokat, amelyeket a j6  

pedagógussal szemben saját kollégista társaik esetében is  tfmaszt©t-►  

tmk. Szeretnének önállóan dolgozpi, tanácsokat, de nem utacit6sokat  

kapni. Lelkesednek a segitőkósz, szakmailag ős módszertanilag is kir 
 

váló szakvezetőkért, de elitc:lik azt, aki  vazámontareja, ki kinek a  

fia vagy lanya, s ez befolyásolja az órtékelásbpnv, akl nfoltótel  

nélkül elfogad  minden felsőbb szervtől származó véleményt, legyen  as  

tanterv, igazgató, saakm6da2crtaaosv, aki .vannak ellenére, hogy  még  

30 éves sincs, abszolut közömbös, fásult ember, lépten nyomon a pe!'  

dagágus munkájának érdektelenségét, illetve hiábavalóságát hangsulyoz.  

za 6s munkáját ennek tudatában végzi" 	. 

Általmos véleményként bsozegzűdött, hogy a tandrlelt?lt kate'»  

gória gyakran, tehát pejorativ értelembon válik minősítő jelzőV$. . 

Gyakorló iskolai tevékenységük során • többször jelenlótükben -- je-  

lentette be a szakvezető,, hogy na jelölt" véleménye, osztályzata nem  

érvényes. A vita során többen megkdrdeztók, ki ős hogyan ellenőrzi a  

szakvezetők munkáját. Felvetették„ hogy szakvezetőnek csak szakmailag  
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és módszertanilag is kiválóan dolgozó tanárokat  kellene megbizni. . 

Kritikájuk, tenniakarásuk, lelkes pedagógiai elhivatottságuk is- 

aeretíben figyelmet érdemelne a javaslatuk, Ugyancsak érdemes el- 

gondolkodni az egypteai oktató-nevelő munkára vonatkozó lavasla- 

taikon i 

sokkal kevesebb időt kellene forditani a szaktárgyak és 

nyelvek történeti vonatkozásaira /pl. ószláv, német nyelvtörté- 

net, neveléstörténet, stb./ 

- a történeti tárgyak helyett több beszédgyakorlat, időzze- 

ra szakmai kérdések kellenének 

-► történelemből a történelmi gonddkodást, értékelést is 

meg  kellene tanitani 	 . 

a nyelveket gyakorlatibb módon kellene tanitani, s ezt 

egyeztstni kellette a külföldi részképzés tematikájával is 

- a szakdolgozatot a 7. félévig kelljen befejezni 

ss a tanárok ne csak azt tanitsák, amit 6k szeretnek, mert 

a középiskolában nemcsak arra lesíz szikség /!/ 

• több kapcsolat legyen az iskolával 	. 

a III. éves nevelési gyakorlaton kapjanak konkrét, éttel- 

mes iskolai feladatot 

- a pedagógiai tárgyak életszerUbbek, a módszertani foglal-

kozások gyakorlatiasabbak legyenek 

- az egyetemen , tanuljanak többet a serdülőkor pszichológiai 

kérdéseiről ./mert ez kell az iskolában, mig a csecsemőkor kevésbé/t 

- V. évben ne legyenek szaktárgyi órák /s főleg ne nfelel- 

tetéssel"1/ 	. 

• V. évben is legyen beszédgyakorlat /ne jegyre!/ 

• jó szakvezetők legyenek ás sok gyakorlási lehetőség. 
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A felsorolt javaslatok többsége - igényes és őszinte voltuk 

ellenére - reális. .Ez azt bizanyitja, hogy a megkérdezett kollógis- ► 

ta tanárjelöltek elvárásai leendő hivatássukkal, szembon elég magas. 

Jelenti ugyanakkor azt  is,  hogy számolnak a realitásokkal és céljuk 

érdekében keltartóan dolgoznak azért, bogy j6 Pedagógusok legyenek. 
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C ./ A  kollégiumi diákvezetők jellemzése,_ különös tekintet-► 

tel a .vezető és a közösség kapcsolatára  

Vizsgilatunk során kiemelt kérdésként szerepelt a kollégiumi 

diákvezetők helyinek, szerepének elemzése. Azt tapasztaltuk, h' 

a vezető egyénisége, végzett munkája nem kis mértékben befolyása].- 

hatja a  közösség által elért eredményeket is.  

Dolgozatunk I. fejezetében si a vizsgált kollégiumi közösség 

empirikus jellémzéskor • már vázoltuk a kollégiumi önkorményzat 

felépítését és működősének módját Utaltunk arra, hogy minden alap- 

csoport vezetőt választ /összesen tehát '40 főt/ t  illetve arra, 

hogy a kollégiumi közösség munkáját egy többségében választott 

tagokból á116 operativ testülot,á kollégiumi bizottság irányiga. 

/7 i. 1 fő./ z a létszám összesen 48 fa, az Összes kollégista 15 -►a. 

Szociometriai felméréseinkben több kérdés is foglalkozott a 
ce cárt vettető , nek e rémire fival , 'a vezetővel szemben támasztott 

csoport elvárásokkal. A kapott motivutnokat rendszereztük, s a kör 

vetkező táblázatős eredményeket kaptuk: 

ismeri az alapcsoport helyzetét, felelősnek érzi 

magát a csoportért 

határozott, magabiztos,. véloményőt elismerten 

elmondja, azért bátran. kiél] 

következetes, tárgyilagos, megbizható 

j6 képviselő lenne 

  

  

25 % 

35 

30 

10 

 

   

   

Az elsőévesek átal leirt motivumok többségét ismétlik ugyanekkor 

a másodé verek is. Azt választanák /s a valóságban is'azt választ- 

jaki/ 	 ajki 
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,j61 összefogja a csoportot,. érdeklődik a problémák iránt 20 51, 

kiáll a csoport érdekében, 361 közvetíti a z 	információkat 10 

határozott, rátermett, engedelsaoskednek neki, lelkes 25 
megbizható,.lelkiismeretes, közvetlen 30 
jelenleg is j61 látja el ezt a feladatot 15, 

\ 

A két felsorolást as3szehasonlitva a snáec+dévQsek mogi.téléoe óletsazQrű`bb. 

Igy ez a kérdés természetesen  kontroll  szerepet is játszott a ves4ta ► . 

Választásban, Nem tartják j6  vezetőnek azt a csoportban, aki  "tuisge.: 

gosan határozott", "aki  diktatórikus módon próbál irányitani", '"aki 

érezteti tunkci6 játn:., "aki főnök". 

MegkérdoztUk a csoportokban, hogy saját csoporttársaik közín 

Zeit 6s miért tartanának alkalmasnak kollégiumi szint vezetőnek. Sok 

esetben a csoport jelenlegi vezetőjét alkalmasnak tartanák magasabb 

szintű feladatra is. Szinte mindenhol szerepel az indokok között, 

legtöbbször első helyen, hogy eddigi más munkája, aktivitása alapján 

választanák meg kollégiumi bizottsági tagnak. Ez az állás est helyen, 

mert igy valóban megvalósul  a megbizatás "kiérdemlőse". Az eddigi, suás 
munka néhány esetben természetesen jelenthet más szinten vagy helyen 

végzett tevékenycéget is, pl. kollégiumi munkacsoport, KISZ alapszar-- 

Vezet, stb 

A kollégiumi bizottsági tagra vonatkozóan nemcsak az adott csoportból, 

hanem  az egész kollégista évfolyamból kér'tUnk javaslatokat. /A név-- 

szerinti összegzőst a jelölőbizottság j61 hasznositotta./ A választás 

motivumai pedig a következők: 	 . 
kollégiumi szinti vezetőnek azt választanák, aki 

eddigi  más munkájával, aktivitásával kiérdemelte 	30 

j6 szervező, energikus, határozott 	30 



10  

20  

15  

15  

10  

7  

8  

15  
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megbizható, lelkiismeretes, köv©thozetas  

36 tnnnl6  

sokan ismerik  

~553  

8  

 

   

Talán itt a "j6 tanuló" motívum előfordulást arányát kevésnek talál-  

hatjuk, bár abban esz esetbon, ha az eddigi más munkája kifejezés mii-  

gött értelomszorüen a tanulmányi kötelezettségek $8  ellátása is sze-  

repel,  akkor  a kép teljesebb.  

A második évesek által felsorolt logfontosabb notivumoks  

más funkciója, eddigi tapasztalatai  

36 szervező, határozott, agitativ  

értelmes, 36 tanuló  

kedves, közvetlen, társai szeretik  

kezdemányoző, lelkes  

ismeri a kollégiumi munkát  

politikailag; tájékozott  

lelkiismeretes, megbizhat6  

A esoportvezet&re vonatkozó általános mogjegyzésiUnkhöz hasonlóan,  

most is részletesebb felsorolással találkozunk. Konkrét szentélyi-  

ségjegyekat irnak le, s "a j6 tanuló" motivum is többször szerepel  

mint az első éven, s,mellette ez is:"értelmes". Ebben az a tapasz..  

ts ,lat is őrződik, hogy a jobb képesség9i diákvezetőnek nem lehet  

rosszabb  a tanultimányi eredménye akkor som, ha néha kevesebb ideje  

marad a tanulásra. 	 . 

A választott_ kollégiumi ezintü diákvezetők népszorUs6„r&.t  

szintén több kérdésben kutattuk. A kollégisták ahhoz a di ákbizott-  

eé i /rr jelenlegi kollégiumi bizottság/ taghoz fordulnak lagozive-  

sebben kérdéseikkel: Probl6majkkal, akit a legjobban Ismernek. Igát  
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indokolják ezt a választást: 

legjobban őt, s az 6 mUnkáját ismerem 

segitőkósz, máskor is segitott már 

barátságos,  közvetlen, kedves 

megértő,,rugalmaá, 	. 

.ismeri a kollégiumi ügyeket 

i►atározott, komoly 

Megbisr.ható,  lelkiismeretes  

 

30V,  

20 

15 

10 

10 

8 

  

Ennél a kérdésnél nincs kUlönöeebb eltérés az első- és másodévesek 

választusában, ugyanis mindenki, valós személyekről /ugyan-azokról/ 

mondott véleményt. Feltétlenül őszre kell venni, hogy mig a megvá-

lasztandó személyeknél előkelő helyen szerepel a határozottség mim- 

tivuma, addig a megválasztottaknál ez kevésbé fordul elő. A "megér-

tő, rugalmas"  személyiségjegyek kerUlnck előtérbe; a kevésbé szim-

patikus vezetők közit tartozik az most  la,  aki "érezteti poziaióját, 

funkcióját, hivataloskodik", s az elsnéve .seknek az is, aki, "érezte-

ti, hogy ő felsőéves"., . 

Általánosabban összegezve: , az a kollégista számit népszerU ve- 

zctőnek, aki közvetlen, segitőkész, akinek a munkáját 6s egyénisé- 

gót is jobban ismerik. 'rdekes momentum, hogy a kollé'iumi titker  

pozbióia nópszerübb a többinél. Jól bizonyítja ezt egyik felmőré- 

sUnk is. /Összesitett eredményét a 24. ábra diagramjai mutatják./ 

Az első- ős másodévesek véleménye majdnem azonos. Az elad felmérés 

időpontjában Gy.E. a titkár, az 6 diagramja a legmagasabb. A má- 

sodik felméréskor sz.G.R. a titkár, most 6 lett a legnöpszorUbb is. 

Crthetően Gy.E. népszerűsége valamivel kevesebbet esett, mint ameny- 

nyit Sz.G.R-6 emelkedett' Az első félmérőskor is diéikbizotts€gi tag 

ugyanis, de igen kevés népozerUséggel. Megfigyelősünk ős tapaszta- 

tataink szerint semmi más motivum nem befolyásolta az előbbi válts -.  
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mist, mint a titkárrá választása. A probléma körforgásra emlékeztet, 

de valójában mégsem az é, ugyanis Sz.G.R-t nem 'azért választották meg 

titkárnak, mert ndpszeröbb volt Gy.Ernél, hanem azért, mert Gy.E. 

nem volt eléggel nópszórtz titkár. gppen rá is vonatkoztatták a "hiva- 

tatosc fesst rugalmas" jelzőket, ami különösen élesén vetődött tel a 

sokkal rugalmasabb, s kevésbé határozott Sz.G.R'rei összehasonlit. 

va.i ezért kapótt több órvónyoó szavazatot Sz.G.R. és kevesebbet 

Gy.E. 

A kollégiumi bizottsági tagok munkáját jól segitbeti meglévő 

népazerüségfitc,irvényes az azonban megtorditva is, ugyanis a népsze- 

rüség alapvető feltétele a j61 és eredményesen végzett + közösségi 

tevékenység. A j6 eredmények elérésének feltétele a koUé iumi bi•- 

zottság testületi Soilage,  a valóban  közös irányÍtás ósa munka. 

A kollégiumi bizottságban végzett szociometriai kelmérések 

azt vizsgálták, milyen a bizottság kohéziós mutatója, hogyan jellem 

mezhétők az interperszon&1is kapcsolatok. 

Az első felmérős 1971. decomberóben kőszint. Ekkor 9 diák tag- 

ja van a kollégiumi bizottságnak. Megfigyeléseink és tapasztalataink 

alapján a következő ,rövid bemutatást  irhatjuk le; 	. 

gvfolyamonkénti megosszlágn egy f6. V. /6'a titkár!, egy 26 ÍV., hat 

fő III. és egy fő II. éves. A III. évesek közöl két tő jogász, a 	' 

többi hét bölcsész. A bizottság tagjainak legutóbbi tanulmányt át- 

lagerediné aye> 4,30 /magasabb mint a kari és a kollégiumi átlag./ 

Ketten Répköztársáóági ösztündijasok, hatan dolgoznak TDK-ban. 

Politikai tájékozottságuk ológ j6. Egy személy párttag, egy most ké- 

ri felvételét.  

A bizottság tagjai egyénenként is Jó  munka  végeznek. A feladatok 

j61 tervezettek, a szervezettség szinvonala megfelelő. A bizottság 
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tagjai között nincs baráti kapcsolat, inkább munkakapcsolatnak lehet-

ne nevezni viszonyukat. Vey véljük, hasznos lesz, ha a továbbiakban 

egyénenként is jellomezzUk' a bizottság tagjait. A kollégiumi bizottsá- 

Ri 'tanok személyisé nek Aellemzéséhez a i oró lombos  /1972./ által ism 

mertetett szempontokat használtuk fol. 

itz R. V. 6Ve$ bémet- törtánéleza szakos. Középiskolai tanulmányait 

bejáróként végezte el. Idekapja mezőgazdasági termolöszövetkezetben 

-brigádvezető, édesanyja 3 háztartást vezeti. Két kisebb testvére van: 

ölese még gfnnfiziur ba jár, huga pedig karunk elsőéves orosz-francia- 

szakos hallgatója. 

• 	Nagyón , 36 képességö, végi k emelkedő tanulmányi eredményt ért 

el. Zenében, 3,rodalemban, :festészetben is jártas. Sokat avast  de nem 

tervszer€ en. 	 . 

Különösen a történelem, s ebbel, is az uj- ás legujabb kor ér- . 

dekll.. Szakdolgozatát a  II.  világháboru témaköréből írja. Alkalmas 

lenne képessége alapján tudományos munkára is, de szorgalma, kitartá-

sa alapján már kevésbé. 

Politikai kérdésekkel sziveson foglalkozik. Kritikai érzéke és 

vitakészsége fejlett. Társadalmi tevékenysége széles körű. Kezdetben 

KISZ alapszorvozotében volt  szervező titkár, majd  a diákbizottság 

agitprop. titkára lett. A politikai szervezés és agitálás volt a tő 

feladata; e a munka soréri  ő maga is politikusabb, komolyabb lett. 

Két éve a kollégiumi bizottság titkára. Tagja a kari, KISZ bizottság- 

nak, VB-nek ás az  Egyetemi Tanácsnak is.  

Siervozokászsőéo j6, fellépése csak az utolsó évben volt haté- 

rozottabbá. önmagával Szemben igényes, de ugyanakkor elégedett is. 

Nyugodt, kiogyansulyozott, közvetlen egyéniség. Szobatársai, évfolyam- 

társa$ körében is népszerit. Ismert és elismort vezető; a kollégisták 
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előtt tekintély. A  fentebb emlitett tectidlotekbem f'olel"vsségge3  

képviseli a kollógisták érdQl;cit: véleményének sulya van.  

V....T....  IV. órvcs  n6met-Rangol szakos. középisholds  korban  •ko1iégista ..  

volt, s itt két bvi;g a diakta.nács titkáraként dolgozott. 'des3apja  

állami gazdsa.s~ban. ~izikei dolgozó t  édesanyja dada.  Buga középisko-

lai   

 

l.ai, tanul8: V.T. jó  képességű szorgalmas.. Tanulmányi eredménye  

és jeles szint között mozog. IlyelvEs2ett érdeklődésii. Szakdolgoza»  

tát faluja német nyelvjárásának elemzéséből irja. Időbeosztása péx-  

dús,  rendszeresen tanul, tudása raegbi4hat6. _ 

A napi politikai eseményeket j61 ismeri és igyekszik feltárw  

ni, elemezni és  megérteni ezek összefiiggéseit is. A társadalmi munw  

kgt azivesen és  meggyőződéssel végzi, értelmet látja. Kezdetben az  

alapközössége vezetője /lásd  a 14. sz. alapközösség elemzéssét!/,  

majd  az  érdekvédelmi munkater€ileten dolgozott aktiva2;ónt+ Egy éve  

tagja a kollégiumi bizottságnak; a szociális érdekvédelem.felel6se  

Tagja a kari KISZ bizottságnak 8s az egyetemi menza-bizottságnak is.  

Itt is megfontoltan, reálisan foglal  állást. 	 . 

Kiváló szervező; a feladatokat jól bontja le, sok <aiktiváVal  

dolgozik, myugedt, pontos, megbizhatd,. Társai, szeretik, tisztelik.  

A kollégiumi munkában szerzett mozgalmi tppasztalatait próbál-  

ja haaznositani KISZ alapszervezetében is; társai hallgatnak éle-  

snényére. 	 .. 

D.M. III. öves, magyar-.német szakos,. Középiskoláit otthon végezte.  

tdesapja miiszaki ügyintéző, édesanyja régen meghalt..roltehotően  

ezért vált D.M. zárkózott, visszahuzÓdb egyéniséggé, gdosapja máso-  

dik felesége igen fiatal /gyormekorvos/, két kicsi gyermekük van.  

i✓  I. nehozon tud beilleszkedni az uj családi szituációba.  
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Szorgalmas, kitartó munkával j& eredményt ér el a tanulmányi mun- 

kaaban Szakdolgozatát német-irodalomtörténtből írja. Tagja a német 

TDK.nak. Gyakran ktizd időzavarral; Tien ológ az iriojon. 

A politikai kérdések vitájában noa mindig mond véleményt, bár 

ez is inkább egyéniségének és nem a meggyőződésének a következménye. 

Eldöntendő szituációkban határozottabb véleményo Van.  

A társadalmi megbizratasnak örömmel toss eloget. El6szir alap- 

közösségének vezetője volt, Gajd a belső érdekvédelmi munkában dint 

ki. Fől éve tagja a kollégiumi bizottságnak, belső 6rdebédeloiale 

tős. Munkáját tuizottan lelkiismeretesen végzi. Időbeosztási probló-. 

mái miatt néha konfliktus helyzet alakul ki benne a társadalmi kö- 

telezettség terén. 

Csendes, oz©rőny, zár-kázott.egyéniségével kevesebb munkatárs-

ra talált mint társai. A faladatokat nem tudja jól el©sZtani. sor- 

veZetriszségét a gyakorlatban nehezen tudja foliiasználni. Társai ki - 

rében kevésbé iameri, akik ismerik szorgalmáért, megbizhatós6gáért . 

tisztalik. 

F M. Harmadéves joghallgató. Középiskolában is kollógista volt 6s 

iskolai KISZ szervezetének VB titkára. (:desapja könyvem", édesanyja 

mezőgazdasági tcrmelőszcövetkazoti tag. Férfi testvéna oUszeki egye- 

temet végzett. 

Jő képessége és rendkiviili szorgalma révág klemelkocle tanul- 

irányi eredményt Árt el. Átlaga kitiinő, Dépköztársas ígi ösztöndi jas. 

Szaktárgyaiban kiemelkedő tudást nyujt az évfolyamán ia, TDK••tag. 

politikaheg tájékozott. Kritikai érzéke fejiott. Határozott 

véleménye van, amihez tulzottan ragaszkodik. Nehéz vitatkozni vole. 

A kollógiumban kapott coak társadalmi riegbizatáot. Est oloő 

évben /nehezmanyezte is/. Először alapközönsége vezetőjeként, majd 
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a szervezési munkacsoportban dolgozott. A kollógivai.bizottsagnak  

egy éve tagja; kulturfelelős. Nem örült ennek  a terülötnek, más  

tunkcibban szeretett volna dolgozni. Emellett  még aktív tagja az  

egyetemi nóptáncesoportnak. Igy gyakran kerül dilem ma  elé, ha ko-  

molyabb feladatot kell elvégeznie.  

Fellépése határozott, beszédkészsége kiváló farzelmi beálli-  

tattságu, hamar megsértődik. Társaik egy része elismeri, a többiek  

kevésbé szeretik tulzó szókimondása, esetenkénti nagyvanalusága, . 

míg ásáskor aprólékos, felesleges vitatkozásai miatt. Szervezőkosz-  . 

sbge 36, de gyakran sarad a kollégiumi társadalmi levékenységre ho- -  

vés iddje.  

,a.$._  III.  éves joghallgató. Szülei elváltak, édesanyja tart-  

ja el, aki falu jukbsn at  tanács VB titkára. Fiutestvére középiskolai  

tanuló, S eddig az apjánál lakott. a.. nagyon szereti édesanyját, -  

éppen ezért kicsit féltékeny mamája második férjére.  .. 

Képessége átlagos és-év közben nem tanul rendszeresen, ezért  

tanulmányi átlageredménye jó rendű szinten van. Kezdetben ujságir6=  

nak készült. Tudatosan érdeklődik politikai kérdősek irónt. Nemcsak  

a napi politikai élet -, hanem a nemzetközi események összefüggéseit  

is ismeri. A nemzetközi jogi TDK aktívtagja és titkára. Párttag.  

Az egyetem a kollégiumi ujság /Magunk/ szerkesztőjeként hoz"  

dett dolgozni. Jelenleg 6 az egyet emi párt VB mogbizott képviselője  

a kollégiumi bizottságban. Ezt a feladatot tél éve végzi.  

Komoly, megbizható. A feladat részleteivel ezivesebben  foglal 

kozik, mint az általánosabb, elvi egésszel. Arzékeny, érzelmi meg-  . 

nyilvánulásai kiegyansuiyozatlanok. Éz utóbbi. miatt társai körében  

neon ogyértelmüen népszerü.. . 

S.M.~  harmadéves német-francia szakos. Szülei elváltak és ódesan066-  
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Val élt, aki középiskolás kollógiumi igazgató. S.22. középiskolai 

tanulmányait kollégistaként végezte, nem.otthon. Itt a diáktanács 

tagjaként dolgozott. gy kisebb testvére van, aki Szegeden kbzépis- 

kolás, kollégista. M. sokat foglalkozik vele. Anyagi gondjaik nin* 

csenek. 	 . 

Kiemelkedően j6  képességi4 falfogása gyors. Könnyen tanul. 

Tanultnyi átlaga jeles. Mindkét nyelvet j61 beszéli, e az irodalom 

érdekli jobban. hja a francia TDK-nak, s francfa irodalomból irja 

a szakdolcozatát is. Olvasott, inUvolt. Pardeki6dő, lelkes. 

Politikai tájékozottsága nem elég alapos. Kezdetben a külkap 

csolatos munkacsoportban dolgozott, majd ennek veretője lett. Fél- 

éve választották meg a bizottság tagjának. J6 szervező, magával re- 

gad6 egyéniség. Társai szeretik, népszor4. . 

A feladatokat j61 elvégzi, bár a részletekre nem Fordit kellő 

gondot. Tagja az egyetemi KIM bizottságnak 6s ilyen minőségóben az 

egyetemi tolmácscsoport vezetője. Fellépése határozott, komoly, fol- 

nüttes. 

S . harmadéves németorosz szakos. tdesapja szerviz-vezető, édes- 

anyja tanítónő. Testvére nincs. Képessége ős szorgalma is j6. Kitar* 

tban, rendszeresen dolgozik. Időbeosztása, munkatempója "iskolapéldap 

lehetne. Tanulmányi ítlageredménye jeles, M Telt, tájékozott. Németul 

ős oroszul is j61 beszél. Szakdolgozatát iisszehasonlit6 irodalomtör-

ténetből írja német nyelven. Tagja a német TDK-nak. 

Politikai kérdésekben érdeklődő, de nem elég tájékozott. Viták 

esetén már egyre többször van önállé véleménye. A társadalmi munkában 

is példásan dolgozik.'Először a szervezési munkacsoportban dolgozott, 

majd - a dolgozatban is elemzett felmérés alapján .. mint  a2 övfolyam 

legnépszerUbb és elismert vezető egyénisége cég első év végén kooptál- 
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tők a diákbizottságba►. Itt a tanulmány' felelős lett, másfél Ave  

végzi ezt a mint eredményesen. 

Jó szervező, regbizhat6, pontos. Határozott egyéniség. Utób- 

bi személyiségjegye miatt npszerüsóge 6s végzett munkája között 

nincs egyensuly. Csoporttársai szeretik: 

V Zs. Harmadéves magyar-pedagógia szakos. gdesapja meghalt, édes-

anyja beteg munkaképte en. KÖzépiskolás kora Eta állami gondozott 

•• a hugával, eg yUtt, aki fost önegyedikes gimnazista. Anyagi gondjaik 

vannak. . 
J6 képessógú, könnyen tanul, érdeklődő. Tanulm'nyi eredaé ye 

kiemelkedő; Népköztársasági ösztöndijas. Érdeklődése szóleskör4. 

Szakdoigozatót ' magyar irodalomból ir ja. Minden érdekli, nini számára 

uj és érdekes. Sokat olvas., Tagja a pszichológiai TDK-nak.' 

Politikai kérdések iránt érdeklődik, ezen a téren is képest ' 

mag=;>, szeretne párttag lenni. Vitakészsége j6 Kezdetben.a szerve. 

zási munkateriiieten dolgozott, egy éve választották meg kollégiumi 

bizottsági tagnak; titkárhelyettes lett. 

Határozott egyéniség. trzelmi vonatkozásban kiegyensulyozat. 

tan,, zárkózott. Munkáját eredményesebbé teszi, hogy  sokan ismorik; 

közöttük népazerU. 	 . 

.T. Másodéves történelou ►-orosz szakos.. Szülei pedagógusok, édes-

apja mer nyugdijes. ?iutestvére főiskolai hallgató, aki a szüleivel 

lakik. . 

B.I. képességé j6, de szorgalma,kitartása csak közepes. Tanul- 

m&nyi átlaga j6. A történelem érdekli jobban. 

'rdek1665, politikai vitában okosan érvel, politikus. egyéniség. Tá' 

jékozott, lemer' ez őeszefüggbseket is. 



Első évben alapközösségének vezetője volt, de nemcsak cso-  

porttársai, hanem évfolyamtársai is  ismerik. Napszerű. KISZvalap-  

szervezetében is réssztvosz a politikai és szervezési munkában.  

A kollógiumi bizottságba ősszel kooptálták, a sport *  és társadal-

mi munka felelős helyére.  

Agy isa , agitativ együnieég. Modora megnyerő. Fellépése még  nets 

elég határozott. A "nagyvonalu" feladatokat végzi szivosebben.  

A kollégiumi bizottságban végZett felmérés után » aa alap-  

közösségeknél  már ismertetett módon ,. ösazessitő táblázatokat és  

szooio€ramokat készitettlink. Bizonyos értelemben tehát ugy fogjuk  

fel a kollégiumi bizottság interperszonális kapcsolatainak elem-  

tósét, miset az olepcssopörtokót. Lényeges eltérés, hogy ez a speciá«  

lie csoport elsődlegesen sunkaközösssé.  . Tagjait a 'kollégiumi 
 

~ 3ttgyiilós Választja a munkaterülettó való megfelelés, a politi-  

kai tá3éko.:.ottság, tanulmányi eredmény és az emberi tulajdonságok  

figyelembevételével. A bizottság titkárát is a küldöttek választ.  

jel: egy évre.  

Ezek szerint a munkaterület legjobb ismerete, szervezőkósz-  

sóg, közvetlen ember', magatartás t  politikus kiállás dönti el elj-  

ssőssorban, hogy kik kerülnek a bizottságba. Ilymódon a kialakult  

/ rnegváiasss tett/ bizottság valóban s aec,iá]iss ki t21rsonortnak_   tte-

kinthető. MegitélósUnk szerint azonban korántsem lényegtelen,  
• 

boly ,ra  .köziis tevókenyság, .a kollégiumi munka irányitala során mi-  

'yen emberi kapcsolatok alakulnak ki. Az adott bizottságban mi-  

lyen szintű.lessz a ceoportkohéziő, hogyan jellemezhetők az inter- 

perszonális kapcsolatok áss milyen elvárások alakulnak ki a bizott-  ,  



ságban a tagokkal szembon *►• ezek a főbb problémakörök. 

Az 1971. decemberében kőszült szociometriai felvétel  eredményei« 

nek összegzése után'megállapithattuk. hogy az adott feiadathelyzoteka 

ben kút személynek nincs kölcsönös választása. A többi ? tag közül 

20 egyszeres, és 2 kétszeres kapcsolat mutatható ki. /40. melléklet./ 

A kétszeres kapcsolat a titkárra 6s a tanulmányi felelősre vonatko 

zik. ők a logr6gebbi bizottsági tagok /három, illetve mástól éve/. 

F.M. /6./ 6s B41. /9./ nem rendelkezik kölcsönös választási 

szavazattal /25. ábra./ D.I.re egyetlen f eladathelyzetbon sem számi- 

tanának a bizottság tagjai. A motivumok elemzéséből és megf igyel.:«-

si tapasztalatainkból kút különböző inditó okot állapithattunk megt 

F.Mm.et fólÓve választotta a küldöttgyülós a bizottság tagjá- 

vá. A funkció, a szerep tetszett 	de  a felada, ok olv'gzóseker 

több nehézsége adódott. Többször nem vett részt a bizottság tilósén, 

illetve a más kötelező érvényU feladataiban. Ennek oka általában tánc- 

próba, illetve kisebb betegségre való hivatkozás volt. Komolyabb fe-

ladat elvégzésénél magtorpant. a társainak szemrehányásként fejtette 

ki, hogy nneki senki Sem regit". 

A bizottság tagjai már többször elmondták neki, hogy a munkáját rost- 
• 	 j 

szol szervezi, kevés kollégistát ismer,. a mogbizatások elvégzését 

nem ellenőrzi. Ezeket a segitő szándaku elemzéseket nem vette Ito- 

molyén. A felmérés időpontjában ugy úrzádik, hogy társai mar nem száj. 

aitanak rá közös feladatban. csak azt biznák ra, amiért különben is 

ő a felelős.'F.M. /6./ választásaiban elsősorban a titkárhoz /l./ 

6s V.$5. /3./ a titkárbelyethshez kötődik* Az első esetben a funkció 

tisztelete, a másodikban valószinü hála is van; ugyanis V.Zs. több+» 

ször végighallgatta ).M. hosszas magyarázkodásait az általa el ne* 
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végzett feladatokról. ebben a szitudcióban feltehetvén óreshotőbbé 

vált F.M. dilemmája a kollégiumi bizottság és az egyote®i néptánc. 

csoport közötti választásra vonatkozóan. Utóbbinak tagja vőlegénye 

is. e ezt a motivunot külön ki kell ellelnünk.. . . 

B.I. /9./ a titkárhoz /1./ és V.T. /4./-hoz kapcQolödik. . 	 . 

Másodéves, évfolyamtársa nincs a bizottségban. Összesen három hö-. 

napja kooptáltak erre a funkcióra; kevés gyakorlati tapasztalata, 

van. Munkaterületén akadályt jelent, hogy a sportterem átmenetileg 

raktárként mUködik. A bizottság tagjaival - más évfolyam, szak 

keveset találkozik. alig ismerik egymást. Döntően ez Pkozza, hor t 

nem  kap  bizalmi szavazatot. 

A bi:-lottság belső szerkezetéről rajzolt szociograam egy több 

központu és viszonylag zárt szerkezetről tanuskodik. /14'd ismét a 

25. ábrát./ A titkár szociális poziciója /1./ elég jó, többszörös, 

:; áramszöget ős egy .négyszög központi  helyét foglalja el, A negyedik .. 

V.T. ős. a /O./ D.M. ' csak áttételesen kapcsolódik hozzá. Bizonyos 

szempontból a titkár feladata lett volna B.T. /9./ kapcsolódási -

lehetőségének Megteremtése isi. 	 . 

Az egyes  ;elaclathelzetee vonatkosó kérdősnél elég nagy 

szóródást tapasztalttank, de feltétlen kiemelkedik  a  munkaterület 

illetékes f elul6 , aki `az adott feladathelyzetben is elsődleges 

szerepet tölt be. Igy: az egész kollégiumot érintő áttekintő kér- 

dóaben a titkom, /1./ a politikai hozzáórtésbon a pártaktivaa -  ve- 

zotáje /7./. a tanulmányi feladatnál S.K. /2./, a tanulmányi few 

140 emelkedik ki; ilyen megbizatásnál mindenki  választaná őket 

Qunkatársul. A szervezőkészséget és a megbizhatósngot vizsgáló kér. 

désnól több  személy is kitünii.k. Elnbbinól S.M. /5./. utóbbinál 

•V.T. /4./ és D.M. /8./ tölt be előkelőbb helyet. /41. mellöklet./ 
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Az összes választási szavazat összegzése utón aktivitási sora 

áillapitottunk oegf 

I.  '/11-16/s 	Sa.G.R., V.Zs. 

II, /90.10/s V.T•, G.F. 

III. /7-3/ : Sem., D.M. 

IV,' /$4,/ a . F.M. 

V. /0-4/ s 8.1. 

Az aktivitási sort nem a szokásos módon, hanem a feladathelyzetek 

re kapott szavazatok összegzési és aranyitása után állapitottuk meg. 

Ennek alapján körök segits6gévo2 *• Z .Runz  , /1965./ m6d*zere i:  meg- 

rajzoltuk az aktivitás bo az interperszonális kapcsolat összefüggő- 

sót jól óbrúz©ló szooiogramot. /26. ábra./ 

A legaktívabb c ss a legtöbb bizalmi szavazatot kapott bizottsági 

tagok azonos 'személyek; S.1 .* Sz.G,R 60 V.Zs. talán Wilt*  is  érdemes 

megemliteni, hogy 8k töltik be a tanulmányi felelős, a titkár és a 

politikai titkárhelyettes pázicióját. 3z a tény sokat jelenhet a bi* 

zottiág munkájának kgatékonysigáröl is. 

A realitás jobb megközelitése órdekóbem a koll,égium igazgató* 

' jától is Wt. * a munkaterülets3nkónti aktiftitási sor• m®gáklapitáaét. 

A  módszer lényege AZ volt,  hogy jelöije meg a kie>nelked'v its a  jó szó* 

ciósiis pozici6ju személyeket az adott szempontok szerint. A kiemel* 

kod8 jelző három, a jt két  szavazatot jelent* Az összea9ttési sorrend: 

/5/ * S K r, Sz.0+14., YÍ.2,$. 	. 

lI. /3/ = V.T., B.I. 

III* /2/4 .S.M., G.E. 	 . 

IV. /0/ : D.M., F.M.• 	 . 

A két sor összehasonlitása után megállapithatjuk, hogy  a  lagaktivabb 

tagok személye azonos. Lényegesen eltér a két sor B.Z., esetéhen.  

Mint emlitetttik, neki még kevés lehetősége volt közös tevékenységr®, 
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társai kevésbé ismerik képességeit, véleményét, mfg az igazgató  

jobban ismerheti.  

G.E. 'bs D.M.  lejjebb ker€flt az alttivit6si sorban, amit első-  

sorban munlsatmrU1et4ik dotermidál. Igy pl. G.i.  a pártaktiva vezeM  

tője, párttag, ezért a bizotto~ig tagjai evidens módon kapcsolják  

szorapsatusz€ihoZ a politikai elsőbbség pozWbját is.  

19724 februárban ke4iilt sor a kollégiumi, bizottság ujra válasz*.  

táaárs, illetve választásár-a. A v la, ~'„~tE~,~ igen nagy várakozás előz-

te mog. Már az elŐkésxités során is  érződött bizonyos izgalom, ennek  

hatása mérhető volt a kollégiumi bizottságban  is. Mint már emlitettiik  

a titkári funkcL6 jelenti a  legnagyobb szerepstátuszt, éppen ezért  

a legtabt találgatást kiváltó kérdés az volt,  k2.  l~esz ..a tat  

Ugyanis már előzetesen ismert volt, hogy az eddigi titkár nem inda]*  

hat a választásokon: Sz.G' R: ötödéves ős dint német szakos, részkép-  

zás l vesz részt az MDK..ban az utolsó félóvben.  

A már elemzett szociogram szerint az eddigi titkár mellett S.K.  

/2:/ Es V.Zs: /3./ a legfontosabb személy. A bizottságban tekintélye  

van V.T. /4./..nek s ♦  

A választást előkészitő jelölőbizottság arra keresett választ, hogy ,  

a kollégisták körében kik' a legtöbb bizalmat élvező személyek A je-

löléskor elvileg tni.riden kollégista számbajöhotett, aki nem állt fe-

gyelmi büntetés hatálya alatt. Összesen A név, a megválasztható  

személyek száma kerülhetett a.1elö16 listára. A teljesebb kép ked-  

véért az első tiz jelöltet ismertetjUk, akiket a kollégisták  kos 

giumi bizottsáti tarnak .szívesen megválaszt nak$  

. 

,1. V .,Zs, /38/ 	.. 	 . 

2.  V.'. 	/37/  

3.  S.J.  . /35/  
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4.  S.M. /31/ 

5.  D.M. /NY 
• 

6.  2.1. /18/ 

7a P.Ma /15/ 

8. L.K., Ba.I. /5(.9/ 

9, 134sa /7/ 

10. co, /6/ 

A sorszámot egésgbn 5504g lehetne folytatni, de a 21. személyt mir 

csak 2, ilia%) 	olaPesopert  jelölte.  Ebből megállapitható, hoGY 

a szóródás külőnősen az első 10 kilégista utin szélesedik. Az első 

10 helyen egyébként szerepel minden régebbi bizottsági to neve; a 

volt titkárt ős a flew választott tagot /G.E./ kivéve. Ez 361 bizo-

nyitja, hogy a végzett munka eredményes tostUleti szinten is. V.Zs., 

VT., S.K. és S.M.-t 75 5-nál is tőbben jelőlik. Végzett munkájuk 

és embori tdhjdonságzik alapján - tapasztalataink szerint is . reg. 

lisan itélik me g őket. 

u3, do nem ismeretlen név szerepelt a listán mind másodéve. 

sek. U.K. alapdeopertjának vezetője ős emeletfelelős, B.Z. a tanul-

ményi munkacsoport tagja, Nas. Pedig a kulturdlis munkaterUleten 

dolgozik. 0.e. joghallgató, emlithető munkát még,az egyetemen new 

végzett, ezért elég hevesen ismerik. Meg a joghallgatók  jelölték.  

A jelŐlés alapján tehát az várható, bogy fóleg ujravalesztés lesz ,  

illetve hogy az aktivabb másodóvesek  közül  uj tagokat választanak 

be a bi4ottságba. A titkér joint lists igy alakult$ 

1. Vas. /22/ 

2. V.T. /13/ 	. 

3. S.E.' / 4/ 

40 HZ.* S. 11. 0  U.K. /1•411, 
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/x. xx 	A"nóv mögötti szán azt jelenti, hogy a 40 alapcsoportból  

hány csoport jelölte az adott személyt./  

A jelölőbizottság elnöke a választást megelőzően abeszólt a  

jelöltekkel, vállalják-e megválasztásuk esetén a kollégiumi bizott-

sági munkát A megkérdezett jelöltek közUl egyedül F.M. válaszolt  

nemmel. Ez a tény azt jelenti, boey F.M. dilemmája  eldőlt: a kellé*-  
giumi bizottsági tagság ós a néptánccsoport-tagság kiízül az utóbbit  

választotta. 	 . 

A küldöttgyUlósen meglehetősen nagy vita alakult ki a titkár-  

jelöltek körit. Végül csak V.Zs. neve kettilt a listára ás a ezavaza-  

tok ?4 5.1t kapta meg, ley 3 az uj titkóx'.  

A bizottsági tagok a kapott szavazatok sorrondjébont  

' i. W.I. 6w U4140 /79  

IT. V'.T'. .6s S.M.. /77 5/  

ll~. . Ba.1. 	/765/  

	

bfK. 	/73 S"/  

	

v: rp.x• 	/71 5/  

Ezek szerint nem keriilt be joghallgató az ujcnnan megválasztott  Szol*- 

lá giumi bizottságba. Hpsszas vita után kompromisszumos megoldás  i:~*► 

letett: 044 joghallgató állandó meghiv'ottkánt résztveez a b zottw  

ság munkájában, addig arcig kooptálására mód lesz. ó egyébkint a szia-  

vázatok 57 s-át kapta meg. Február végén ez az uj bizottság kezdett  

munkához. , zociomet .-i i fel érfasitn et á ril s vá -u tehát 2 hónapi  

közös tevékenység után vógeztfik el. Továbbra is az eredeti kérdóze-  

kot vizsgíltukt  

1. Az interperszonális kapcsolatokban hol helyezkedik el a tit-

kár? Milyen kapcsolatban Van a bizottság tagjaival? Formális  

pozieiója milyen valós státuszt takar?  
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.2. Munkateritlotenkánt kik az elismert vesetők és milyen szere- 

pet játszak a csoport intorperszonális kapcsolataiban? 

3. A csoportkohézió főbb jellemzőit a bizottség mint epecicka 

csoport.. 

A felmérés sorána decemberben feltett kérdésekre kértünk is- 

nőt választ. Ez a kérés vonatkozott 4 nem választott G.£-re és az 

állandó meghivottkónt dolgozó 0.l•-re is, emit a közös tovékenysóg 

indokolt. 

A kölcsönösségi táblázatból /42. oall4k1et/ megállapitbat6, 

hogy minden bizottsági tag rendelkezik kölcsönös kapcso ttalt 23 egy- 

szered ős 2 kétszeres kapcsOlat össkasithotő. Ez utóbbi a mostani 

bizottságban is a tanulmányt felelősre é4 o titkárra vonatkozik. 

Ők töltik be a szociogram /2?. rabra/  két központi hely&tg kapcsola• 

tuk valóban kölcsönös, bár bizenyas rivalizálás érződik közöttük. 

Jól jelzi a azo. iogram, hogy a vizsgált bizottsq két központos  

/2. ós  3./  S.M. /5./ ős V.T. /fii./ mindkét vezetőt erősíti, a többiek 

válasZtásai megoszlanak. ilymódon a két összekapcsolódó haromszög 

egyikéhez még egy négyszög is kapcsolódik, ott az oldal inkább S.K. 

/z•/-t er6sit . A csillag alapu'szerkezbtben az információ áramló- 

sa jól biztositott. 

Pozitiv eredmény H.I. /9./ szerepének megnövekedése, s kár, 

hogy a titkárral nincs közvetlen kapcsolata. A lánasaerüon kapcsoló- 

d6 személyek esetében biztosítottnak látszik tapsaztalataink alap- 

ján - a még szorosabb kapcsolat megteremtései a zártabbá válás. Az 

is pozitivum, hogy a nem választott 0.h. /6./ sem tölt be periféria• 

lie helyet. A bizottságba való bekeriilésónek mér ismertetett kárit 

mónyei miatt - várható volt bizonyos fenntartás személyével kapcso- 

latban,  ez lassan feloldódott, bizalommá vált, s ebben szerepük volt 
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a kollégium pedag(giai vezetőinek ig. 

A konkrét feladatheloxetekbon  most is a felelősök emelked- 

nek ki: az általános kollégiumi áttekintést kívánó feladatnál a 

titkár /V.Zs./, a politikai szervezésnél a pártaktiva vezetője 

/D.E./. a tanulminyi munka irányitüsában S.B., a tanulmányi 

lóm, kulturális tevékenységben B.Y. . 

A megbizhatóaságnái jelenleg is V.T. /44 emelkedik ki, majd 

L.K. /10,/ következik. Előbbinél a nyugodtságot, megfontoltságot, 

L.K. esetében pedig a politikus magatartást tartják követendő $1'. 

dának a bizottság tagjai /43. melléklet./ 

_Az , akteatési sorrend 1972 • áprilisában: 

I. /11-16/ : S.K., V.Za., B.!. 

II. / 9440/ a V.T., D.P., L.K. 

III./7-8/ a 

IV. / 5-6 / s 0.f ., D.M., Ba.I. 

V./0.4/s S.I. 

Itt is feltUinő B.I. szerepének megnövekedése. A magyarázat abban 

rajlik, hogy az előző felmérés óta eltelt időszakba© több Tőle 

rendezvény lebonyolitásában vett részt. Ezek során agilis, agita• 

tiv, derűs egyéniségként mutatkozott be. Máerbszt a  bizottság üló- 

eeta aktivan vett részt a vitákban, véleményét mindig bátran el- 

mondja. Társai .előtt kezd tekintéllyé válni. 

V.T. és G.P. aktivitási helye kölönösebbon nem változott december 

óta. FeltUnően lejjebb került viszont a sorban S.M. Ezt a változást 

megfigyeléseink szerint -- befolyásolta az a tény, hogy éppen a 

felmérést megelőző bizottsági lilésen hangzott  el  S.M-nek egy, a 

területére vonatkozó beszámolója, amiért sulyos birálatot kapott. 

A pillanatnyi helyzet sokkal erősebben érződik a választásoknál, 
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mint a realitás. /Bar S.M. nagjyonalu beozámolbi eddig sem voltak  

pozitív példák/. 	 . 

As  igazgató filta1 összeállitott aktivitási sort  moot is fel-  

használjúk  az 6satohasonlitúshozi Az 6 véleménye szerint: az  

I. /8/ &.I.  

II. /7/ v.Zs. 	 . 

III. /5/ S.K.  	. 

IV. /3/ 	v.~ . 	
.. 

V. /2/ 	L.K. 	 . 	 . 

VI. /0/ Ba.I.. 4.g., G.M., S.M.  

A döntB szempont most 3s a kieffiolkod6 agyánitégok kiválasztása volt.  

A sorrend lényagában azonos a tagok szavazata alapján kánzitett sor-  
. 	 . 	 ,. 	 .  

rendd4l. Az els6 halyek esetében B.E. értókelGse felttin3, akit a po- 

dagógas a titkárnál is aktívabbnak ítél meg. Ebben a sorban is lej-  

jobb korUlt S.M.  

A szociometriai felvétel ás a tapasztalati cisszegzós alapján  

kialakult kép termóozotose: ► nom stabil, ez a holyzot még sok vonat.'  

kozásban változhat.. Jól utal viszont a kapott diagram, az aktivitf-  

si szint - a fojlődés, a változás lehetséges módozataira. A belső  

. kohézió jónak mondtató. A sár kialakult kiilcsaings kapcsolatok a awn-  

kakapcsolat során szorosabbá, tvbbszöréisebb6 válhatnak.  

Mogállapithatö, hogy, az uj titkár /V.Zs./ személyét elfogadta  

vozetőnek a bizottság. B.I. jelenleg komoly konkurens lehet, tehát  

az a feladat, hogy V.Zs. ős B.I. sogiteék ős ne akadályozzák egy-

mis munkáját. Ennek és hasonló feltbtelnek a aogteromt6se a titkár.  

számfara nem ktinnyü feladat, bár ebben a ::unkában is ozámithat az  

igazg;it6 és a kollégiumi tanár segitségéro.  

A kollégiumi közősség életében igen lányeges Feladatot lát el  
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a kollégiumi bizottság. Tagjait a m.'ir említett módon a küldöttgyulás  

választja. Igen fényeges azonban a választás elvarásainak való elöze-  

tee és későbbi ragfelelés is, ezért tartottuk fontosnak megvizsgálni;  

1 yen elvéts kat tág-sztanak a- 6 diákvezetóvol szemben.: Ennek ér-

dekében a vezetéssel kapcsolatos válaszok motivumáit is összegyüjtöt- 
• 

Wk„ aleMeztük.  

Kérd3iven - a j6  di.ékvez.et6 raeghat&rozésaként .. 11  lényeges je-

gyet soroltunk fel, ea válaszolók aláhuzá:  sal és külön indoklással  

Az általunk felsorolt :aotivumokat szavazással a következő sor-  

rendbe állitp4tták 3sszei 	
. 

sziveson dolgozik a közösségért  19%  

jó  szervező  15  

QegbizbatR  14  

politikailag tájékozott  13  

lényeglátó  12  

közvetlen 	 . 7 ~ 

lelkes  7  

népszerti 	 . # 

j6 tanuló  4  

agitativ 	 . 3  

segit8kész 	 .. 	. 2  

Csoportosttés után meg llapithatjuk,: hogy az érdeklődés,. képesség és  

jollerre vonatkozd motivumok hasonló arányban szerepelnek. Igy:  

I.  érdeklő s:  szívesen dolgozik a közösségért, politikai.  

lag tájékozott, 36 tanuló 	36 %  

szavaztak a megfelelS iontoserigi sorrendrgl. /Lásd a 3.c. jelzósfi kér-  

d6ivbcan t/  

. 
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-Il. t6pest$Cpn jó szervező,  lőnyeglátó, o;gitativ 	30  

III.  Aplleaet_ megbizható, közvetlen, lelkes, n6p-  

ezerii, segitaó sZ 	34 CJ  

Negfigyelbetta, ho ar  kovás kollógista tartja Pontosnak, hogy a já  

diákvezető "jó tanuló" legyen. Men mindig emlitik a folt6tolek kö-  

Zött a politikai t6.f6kozottságot, a politikus magatartást see. Dön-  

tőnek tartja viszont szinte mindenki, hogy a vezető "szivesen dolgoz»  

zon a Is.özössógórt", bó y azonosuljon szerepstátuszával tartalmilag  

is.  

A közvetlen munkakapcsolatot, e mo értő emberi magatartóst a  

núpszflrüe6g  fontos feltótelekónt amlitik. Nemcsak azt várják el, hogy  

a választott vezető jól, a közösstg 6rdek£ben dolgozzon, hanem azt  

le,  huny munkájáról tájőkoztassa társait, közvetlen legyen velUk.  

Megitdló&ink szerint ea a motivua igazolja „P. : toPnt,_„~,_,Ut_, ter /1963./  

Alapelvét; aki külön is emliti, bögy a vezető azonos a csoport tag ,.  

faival, de ugyanakkor más is, mint azoki ". kiilan kell állnia, ám  

ugy, boa  ugyanakkor köziiliik való maradjon, illetve továbbra is kim.  

züllik valónak árazzék. t-kaskúnt könnyen rendelleness6 válhat, ki01  

kerUlhet azon a csoporton, amelynek magva szeretne Vontai.»  

Tanulságos volt elemezni  a elvi „u~Q,iv~ mait ,tea, kl ~iu~i 
bizottságban is.  A bizottság tagjai mindkőt szociometriai feivótol  

sorúin egy adott feladatra választottak társat, megbizhatb munkatár-

sat. A választás motivumait tortiletenkúnt az alábbiakban foglalhat-  

juk össszet .  

14, ás eg(sz kollógium i unkájára vonatkozó á fo 6 beszámoló , 

kószitássóbez  annak a segitségút kúrnók,  +akik: 

a bizottság legrégebbi tagja, tehát sok taapasztalata  

van 	 63 13  
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aki ötletos, őrt hozz6  

65 •  

35  

4  i,4'2 «►  

funkoi:8gdbél következően /titkdr, títk.árholyottes/  

01 ismerik a Psollógiuwi munkat  

01 tud segiteni, altalúban segit  

Fontos tclnye2ó tehát a több ővos tapasztalat ós a vezető funkciók  

betöltése,. Bz  'arra enged következtotni, hogy a vezetőfunkciónak  

tartalmi felt6toRe a kollógiumi munka egósz6pek. iamorete.  

2.a tanrulainyi munka uj 'lehet3sőgeit megbesz6ln:sko  

a nnunkateriilov fQlelőséVel,, aki a legjobban őrt  

j. pongligjaor;d,QZy+bn.ynál,. annak a sogitsőgőt korn&k, aki  

párttag, politika ilag tá.j6kozott 	405;  
ez a munkatort3lete /a zaz a politikai  tit-  

kórálelyettes/, e ismeri a kollőgistákat is 60  

A politikus magstartős í3nraagdt maóyarizza. Fontos Szempont - a pa-  

litikai munkÉÉában.IUZönösen io, hogy  ismornie kell a ozorvezőnek  

a kollégistákat, akikkel fis akiknek politikai vitaestet szervez.,  

4, kulturális rendezvén, 	oogazervezőaében annak a társnak  

a szerepe fontoc,. aki  

~ó 

 

szervező t  lelkes 50 5  
megbizhatót körültekintő 30  

szívesen dolgozik vele 10  

6 a terUilet folelőse 10  

A munkaterület felelősének a szorepót feltohetdan azért tartj úk ke-  

vósbó fonto£inatk,, mint  az előző €®lad°?toknál, mart alapvető szakmai,  

tanulmdnyi munkdjdt szervesen egűsziti ki, a kulturdlis tevékenység.  

~gsr gondoljGk, nem  kell hozel különös el6képzQttsGg, több óvos  ta• 

22  

15  



pasztalat. /KUlönösen böleeész 6o jogász egyetemi hallsutúk eseté»  

ben./ A legfontosabb felt&tc;l igy valóban a  ozervozőkészsőg, a lel-

kesedés• a körültekintés.  

5. a £ol€~16s ko116i.urai  bizotts6 ;i  tag által elvégzendő vaun'  

• kában'att61 kérnének oogita6got, aki 

pontos, megbizhetn 45 g  

szivesen eegit ős ismeri a kollégistákat 40  

jé munkatárs 15  

A mogbizhatós€ , pontosság; ős eegitőkősz ség mellett itt  is  szerepel  

a kollégisták ismeretének hangeulyozása. Szakirodalmi tájtikozódásunk  

során találkoztunk gazdag Miklós - l  eitncr Ta nás. /1966./ kifejtésé•  

ben a vozotús emberi tényezőinek elemzésével: nL  vezotwoi tevékeny- 

ség egyik legfontosabb része, a kisebb-nagyobb közössé ek, kopek- 

tivák tulajdonságainak magismerése, amire az irányit6 ős  szervező  

munkában támaszkodni kell." Tapasztalataink és felmérésünk eredménye 

is ezt igazolta. 

Felm6róseink elemzése 6s más megtigyo1ésUnk során kétféle  ti.. 

pusu vezető e.yénisbp►jol  találkoztunk. Az egyik,. aki általában  nagy- 

vonalu, ötletes, lendületes, de a  részletek  kidolgozásában, kivite•  

lezésében kevésbé eredményes a tov6kenysőge. A másik tipus, akit a  

részletek érdekelnek jobban,'s a végletekig mogbizhata, pontos.  

Mindkét tipuo hasznos munkát végezhet a közösség 6s saját maga számQ-

ra is, ha a neki /azaz egyéniségének/ legjobbén megfelelő megbizatást  

kapja az adott testületben. Igy Jól kiegéczi.tbetik egymás munkáját  

is. Természetesen léteznek ideális vezető egyóniságok is, akik mind-

két alapvető jb tulajdonságot egye sitik önmagukban, de ozámuk - ta-

paeztalatai.nk szorint -► kevesebb az előbb emlitetteknól.  

Több éves megtigyelústink is azt bizonyitja, hogy egy vezető  

testUletbon, adott esetben a kollégiumi bizottságban is fontos a 0  
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munkakapcsolat kialakitása. Pataki pero.ncs  /1572./ vélemény6tt  

"4inden emberi caoportban ott lappang egy sajátos belsú fesz9iltaégz  

a toijasitményrp. illetve a személyes viszonyok hálójára irányuló  

orientéoib Fsollizi6ja. E mbcifelott érzékeny. a a ItiilönfűlQ hatások  

iránt  roppant fogékony egyaneulyi helyzet köaayiiszeael felbillen-  

het, s ilyenkor a feszöltség valamelyik irfinyba gyorsan kt6lez6d-  

het." As egyetaouly feltétele felméréseink i s igasolták 	hogy  

a bizottság tagjei között emberileg is jó kapcsolat alakuljon ki.  

lpr a választott tagokból 6116 bizottság olyan csoporttá ',L lheat,  

ahol az interperszonális kapcsolatok nem gátolják. hanem eredménye-

sen s©gitik a tagok egyént és közös tavákonj gét. Es pedig nomcsak  

a speciális csoport /4 kollágiumi blzottság/, hanem a kollégiumi kö-

zösségnek is mlapvot6 éralekst s ezáltal Célja ős feladata is.  

3J./  Lim  b isty ss~ nre az 6 et am s a kar dletébea  

A kollégiumi alapcsoportok interperszonális kapcsolatainak  

vizsgálata  seem, majd a kollégiumi diékvezetft szerepének elemzése-  

kor is Zelmerblt az a kérclés, hogy mily en poziciót töltenek be az  

c4vfolyaa, a kar életében a kollégisták. Kollégiumunk osetóben a kar  

hallgatóinak 47 ~~-€a as adott kollégiumban lakiik, s ez a kar n6 hall.  

gatóinak 62 ;';-a :  

Az egyetemi tanulmányt csoportok összetételében is hasonló  

aranyt mutathatunk ki.  swim szerint találkozhatunk tisztán kollégiis-  

tÉii£b6X összetovödFS C6oporttal, s olyannal is. ahol 60 	az arány.  

z  Agy, idézett adatok az 1972/73. tanöv mutatói, da dlta26-  
ban jellomz6 tendenciaként kezolhetjuk, most hasonló a  
többi év adata is.  
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Jelenleg szinte minden caopprtban a többség a vizsgált kollégium,- 

ban lakik. A kollégisták közül körülbelül az ösez létszám arányá-

nak magfelelő, vagy annál több kari KISZ vezetőségi tag kerül ki. 

Igára a karon összesen 20 KISZ alapszervezet 5-5 tagu vezetőségéből 

55 f 8 /55 `/ 6.1 a kollégiumban. A 20 KISZ alapszervezeti titkár 
ktözil 8, az agit.proc.. titkárokból 9, a kulturf©lelősökből 11, a 
szervező titkárokból 13 lány«kollégista. Ez az arány nem rossz, 

hiszen csak a titkárok  .a 40, s ez a legalacsonyabb. Nem egészsé- 

goa viszont az az eltolódás, amit az egyes munkaterületek között 

észlelhetünk. Ezek szerint a szervezést, sok esetben "kiszolgálón 

/pl+ szervező titkár/ munkaterület vezetését a lányok látják el, 

mig a komolyabb, elvibb /vagy annak hitszót/ területeket - agit. 

prop. titkár, titkár inkább fiukra bízzák. Ebben feltétlenül 

érezni lehet bizonyos megszokást, a sok esetben negatív tradicib 

létezését. Tanulságos lenne megvizsgálni, miért fogadják el vese* 

tőjüknek az éralmos lányok is: több esetben inkább a fiut, mint 
egy megbizható, talpraesett,politikus leányt. Ugy véljük, ezt a 

feltevésünket erősíti meg a kar KISZ végrehajtó bizottságának je. 

lenlegi /és összegen 10 évre visszamonőent/ összetétele. Jelenleg 

fin: a titkár, az agit.prop.titkár, az érdekvédelmi felelős, a 

mindkét titkárhelyettes; lény. szervező titkár, kulturfelelős. 

Az emlitett 10 óv alatt a karon összesen ? személy töltötte 

be a kari KISZ titkár pozícióját és ebből 5 fiu, s csak 2 volt  

leány. Még egyértelműbb az egyetemi KISZ titkért poziciő fontossága, 

ugyanis itt az elnult 10 évben összesen 5 személy váltotta egymást, 

mind  flu.  

Feltétlenül helyes az az alapelv, hogy a kollógisták szerve-

zett csoportjaira könnyebb a társadalmi munkát épitaai, s ezért ál-g 
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talában lány /ós kollégista/ a szervezőtitkár. East az alapelvet 

azonban.aem erósiti, sok esetben pejorativvá teszt a fenti arány-

eltolódás a fiuk javára. Ha  elvonatkoztatunk az idézett valós . 

arányoktól, a %-os részvétel övfolyam és alapszervezeti szinten 

is jónak moadbató. 

dízsgálödásurik, során próbáltuk nyomon követfai, bogy  a KISZ 

alapszervezetek életében hogyan tükröződik a kollégisták, ilietvt ► 

a kollégiumi diákvezetők sonkája. Célunk elérése érdekében egyéni 

latorjukat készitettönk KISZ alapszervezeti vezetéségi tagokkal 

és patronáló tanárokkal. A kar minden másod- ötöttéves alapszer-

vezetéből beszélgettünk legalább egy képviselővel, s a patronélő 

tanárok 60 %6.4val /12 fővel./ A beszélgetést a 44.0 számu mellék- 

letben található kérdések alapján folytattuk. /1972. decemberében 

ás 1973. januárban./ Kérdésenként az alábbiakat összegezhetjük* 

A KISZ alaiaszervezetet patronkiló tanárok  többsége ismeri 

alapszervezetének megoszlását a kollégisták és nem kollégisták pej- 

natkozásában. Indokaik között elsődleges szempontok* 

- a szociális kdriilmények egyik mutatója, bogy valaki kellé- 

gista-e, a ha nem, miért nem az? 

. a kollégisták szervezési szempontból könnyebben mazgósit-- 

hatók. 

A kollégistákat szervezettebb csoportkent tartják szánon, mert ara 

együttlakás több lehetőséget teremt a szorosabb együttmüködásre is. 

Általában jónak itélik meg a.kollégiumi alapcsoportok ős a KISZ 

alapszervezet nem kollégista tagjainak kapcsolatát.. Többen pozitiv 

példaként emlitették, hogy a kollégium által szervezett konzultó 

piákra, politikai.', kulturális rendezvényeire a nem kollégisták is 

bejárnak. Ezért különösen helyeslik azt a megoldást, bogy  a kohó.. 



Eiumi alapcsoportokat első áv©n a KISZ alapszervezet Go az egyete-

mi tanulmányi csoportok beosztását kövotve.alakitjdk ki. Ez a mód-

szar erósitf a valós közöos6gek: mielőbbi kialakulását, ugyanis ily- 

módon hirom formális csoport 	legalább részben - egymást. 

A kollégistákat általában kollektivebb, a társadalmi problémák 

iránt érzékenyebb hallgatóknak tartjuk. 	. 

A nem kollégisták  között helybeli,'albórietben lakót ós be» 

járót különböztethertiink oeg. A patrontiló tanárok véleménye szerint 

a helybeliek elég raktivak, de társadalmi tevékenyságiak szintese 

sokszor nem az egyetem,.. hanem a város. Az albérletesek és a begá- 

r&k sok vonatkozósban egoistábbak, sokkal kevbsbé, informáltak, 

mint kollégista társaik. Az albérletesek között éppen ezért akad 

olyan is, aki nem altár kollégista lenni, mert "zavarják a többiek, 

6 csak egyedid őrzi jól magát". Jelentős százalékot jelentenek 

azok akiit taatuelmányi vagy közösségit emberi , magatartásuk miatt nem 

lehetnek kollógisták. ek tartoznak a logpasszivabb hallgLták közé. 

A kollpf:stc szobatársak  pozitiv hatása érezhető a KISZ 

alapszervezet murin óban is. Ezt  Meg  a közös.,táresadalai válla-► . . 

lásoknál lehet érzkelni. 	. 

Sajnos. "a lkiváló alapközösségek" munkájáról a patronáló ta-

nárok kevés információval rendelkeznek. A kollégiumi diákvezető- 

ket általában ismerik, bár munkájuk tartalmáról, eredményességé 

ről nem elég tájékozottak. A KISZ alapszervezetet patronáló tanár, 

-r az esetek többségében csak akkor tud a kollégiumi diákvezető 

munkájáról, ha alepozervezetének valamelyik tagjával negatív 

azonyba került. Pl.lha valakit nem javasol kollégiumi felvételre 

a kollégiumi bizottság, akkor "számonkéri" a patronáló tanár a 

diákvezetőt, sok esetbon az érintett hallgató megkérdezése helyett. 



A petroná%ő"tanárok többsége nem ismeri eléggé a kollégiumi 

közösség óletét, munkáját, igy számunkra érthető volt, hógy példa 

ként is csak negativ'eseményekot idéztek. A megkérdezett tanárok 

nem tájékozottak a kollégiumi szervezeti szabályzat által megható- 

rozott kárdésekben..Gyakran nem tudnak fontos rendezvényekről, töb-

ben nem jártak még a kollégiumban nem informáltak a lehetőségekről 

sem 

A  KISZ - álápszervezeti vezetősége Megbamélésein . ritkán szere 

pal a kollégiumban végzett'társadalmi tevékenység értékelése, do 

nem sokkal jobb a helyzet a kari KISZ vezetőségbán sem. tégy váljuk, 

hogy a kollégiumban végzett tevékenység sok esetben - éppen ezért- 

nem is kerlilhet a megérdómelt helyre, érthető hogy dicséret, el égi 
mess csak noha hangzik el érte. 

A KISZ alápsiervezet és agykollégiumi alapásoportok, alapközös ,- 

ségek munkájának szerb sebb aunkakaposolata érdekében a megkérdézett 

patronáló tanárak is  több javaslatot tettek; 

célsZerö és - hasznos lenne a KISZ alapszervezéti vezetősági 

félésekre alkalmanként /pl• üsztöndij besorolás, rendkivUli szociális 

segélyek elbirúiásá, a kollégiumi megbizatások értékelése, jellem- 

zések készitéme stb./ meghtvni a kollégiumi alapközösségek vezetőit, 

-► a kollégiumi rendezvények propagálása legyen erőteljesebb 

az alapszervezetben 
f a KISZ alapszervezetet .patronáló tanárok kapják meg a legr- 

föntozabb kollégiumi dokumentumokat, illetve kapjanak meghivbt a 

fontosabb rendezvényekre, 	 . 
• a kari néveléei bizottság 41s a kari pártvezetőség hangolja 

jobban őasze a kollégium ► nevelőmunkát ós a KISZ alapszervezeti'te- 

vókenység patronálását. Ezáltal szovosebb munkakapcsolat alakuláat.. 
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na  ki a kollégiumban dolgozó pedagógusok ős a patron-~al6 tanarok kő•-  

zőtt is. 	 . 	 . 	 .. 

A fenti v6loműnyk összegzőseként megfillapíthatjuk,: hogy a vi$s-  

galt koli6gium e ►lőrt eredményei mőg , csak attbtelemen 6o csak egyedi  

.példákon kereeztiii kerUltok be a kart M2 szervezet anunkajaba! gppen  

cu6rt egyetértUnk azokkal a patronál6 tanóacokkni, akik a jobb öswze-  

hangalfist elvi1eg te fontosnak tartjók. Tapasztalataink szerint ezen  

a tőron mőL igen s+ak tennivaló van.  

Az egyetemi oktató•-nevol6 munka célkitüz6seit: a kommunista  

szakemberek képzését feltétlenül eredményesebben val63ithat juk meg,  

ha ebben a  munkában ópitUnk a koll6giumi köz iss+ gi nevelős valós le.  

hotősó oire3 is. Sulyos hiba lenne, ha ezen a téren elért eredmények  

nem keriilnnnek mielőbb az egyetemi nevem munka ismert ős ; eiismert  

tényei WAS. 	 . 

A m r leirt egyéni beszélgetéshez hasonlókat folytattunk a TDK-  

t vezető tan€irokkai is. Általónositva megbllapithatjuk, hogy  a karón  

míiködő !TDK.k  spe cidlis munkaközösségeket jelenteneW Ezek a körök  

éppen speciílis jellemzűjiik miatt - ► ritkábban és 'nehezebben valnak  

közösséggé. Munkájuk .soran kevés lehetőség van a multifunkctonalis  

ceoportólet k$.alaku1 sírva :.  . . 

A jelenlegi:tenővben a karon összesen 15 Tág működik, s bennUk  

137 fő egyetemi hallgató .dolgozik. Ez a kar hallgatóinak 23 -a, eb.-'  

ből 33 fiu ős 104 le6ny. A 104 16nyb(l 67  a .vizsgőlt kollégium tagja,  

ez 24 57:. Ezek szarönt a kollégisták részaránya nem magasabb ozamot/.  

tevően a TDK-ban, mint a nem kollőgistékó. Ha részletesebben megvizs-

gáljuk viszont az egyes kUrök Usaz©tótelőt, ugy . jelentősebb ar€nyta.  

lancclgokat rögzithetUnk.. Igy pl. az orosz Leíró nyelvészeti TDK- ►ban  
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11 hallgató dolgozik, ©bbEíl 9 /81 1)/ leunykoll6gista, a klasszika- 

filol6giai TM-ban pofiig 12-b61 8 /66 CI, mig a régészeti TDK-mon 

8-b6l 1 /124 (7/ az arany. 
. 

A 15 TDg titkárból 7 /4653/ lo6nyko1lógista. Ez az arany nom 

rosszabb, mint amit a kiemelt KISZ vezetők e►egoszlasánal kimutat. 

tu3ikr Sőt ez  azt is jelenti, hogy a llnyok a tudota•anyos tpvókony- 

ségvon.is megállják a halyöket• . . 

Kulön is vizsgáltuk azt a kérdést, hogy a kollégiumi diakve.. 

z®tdk közöl kik ős milyen eredménnyel vesznek részt a kari TDK sun-. 

kában. A vizsgált kollőgiumból TDK-ban dolgozik 	67  M.  .ebből: . 

   

koll6gl,umi diákvezető 

kollégiumi alstiVa 

nem útszik vezető szn_apQt 

3.9 fő  

19 

29 

 

   

   

   

Ezek szerint aTDK..bas dolgozákbfil. 38 fó /58 V./t a kollégiumban is 

k3.emal.kadő a3stivitésat tanus$t. v6lemónyiink szerint  ezek  az arányok 

01 bizenyitjak •a szakmai Qlmv?yülós ós a tarsadalmi. aktivitas 

aranyos us egezzsLgas iapesolhat6saganak elvét. 	 . . 

Tanulságos folbontani a "nem játszik vezető szerep t a 1►oll€igiumban" 

.,aleapoSot is: 	 . 	

. 

Y:S2 alapszervezetében vezető 	6 f$' 

KISZ s.lapaz©rvezet6ben aktiva 	6 

zzieottvv6 társadalmi tevókenységet sehol 	. 

n©m Végez 	. 	17 	. 

Ez  utóbbi  kritérium ctotivumai között a következőket talaltutcs 5  1'5 '  

első8vos• akik  még nem  kapcsolódtak be a társadalmi aunk{aba, mig u 
többiek nem taló.ltale,®aQtleg nem is akartak megfól®1b állandó meg- . 

bizat&st kapni.  
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Mitt mír fentebb utaltunk  rill, a TDR.4 vezetv tanArok v5lem6w 

nye széxint alcollégiumban: kiemelkedő diakvesotők szerepe a TDK 

szervazés6bon, propaganda feladatok e1v6gz6sekor m5rbetó kiilönvseó- 

bon :  Hasonló tapacztalmtok vonatkoznak a nem vezetó kollégisték 

TDK tovftenységáre is. 
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III.fe3ezet:  A KÖZÖáSnGI NLVr.i, °:S 	TOVÁBB. 

PEJLBSZT '.' SIIItFEiC AKTTAL/S .PFtOBLt MÁI 

AZ 	EGYETEMI •KOLLil.:GUrtUICBAN 

1./ A vizsgglat erednAnyei 

2./ Programjavaslat az alapkelznsségek nevelótevftenys60- 

tiez 
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l./ A vizsgálati  eredaónyei 

Munkánk sorba egyik legfontosabb c6lkitüzósünk az alapcso. 

portok közö séggá válásának követőse volt. Az  I. fejezetben  bemuta- 

tott közösséget, a II.  fejezetben  részletesen elemeztük a  csoportok 

közösséggé válósának szempontjából, elemeztük a közösség kialakulá-

sának jellemző mutatóit. Ugy véljUk, a számtalan konkrét  példa közül 

siherüit kiválasztani ég bemutatni a legjellegzetesebb kollégiumi 

alapközösségeket. A bemutatott alapközösségek között különböző óvtO- 

lyamok szerepeltek, illetve i yekeztUnk megragadni a változás, a kii: 

zössésmé feflődée  lényegét is. nppen ezért részletesen elemeztük 

ez alapközönségek interperszonális kapcsolatait és ennek mutatóit. 

SikorUlt összegyűjtenünk azokat a fontosabb személyiségjegyeket, ami* 

kot a kollégiumi alapközösségek az együtt-élés alapfeltételeiként 

fogadnak el. Hasonló adatokat kaptunk az egyes feladathelyzetekre 

/tanulmányi, politikai, szervező stb./ vonatkozóan is. Ezeket a eze- 

mályiségjegyeket az adott.közösség általános elvárásainak tekinthet- 

jUk ós igen 461 hasznosíthatóak a kollégiumi nevelőmunka mindennapi 

gyakorlatában is. 

Vizsgálatunk arat is igazolta, hogy az alapcsoportok közösséggé 

válásában. több .speciális feladathelyzotben - megkülönböztetett he- 

lyet tölt be annak vezetője. Az alapközösségek munkájában szintén 

alapvető feltétel, hogy a spontán és valós vezetők azonos személy 

legyen. Abban  az esetben, ha ez megvalósithatatlannak lát sziki lega- 

13bb azt el kell érni, hogy a kettő ne akadályozza, hanem lehetőleg 

segitse egymás munkáját. Igy viszont mér rövidebb ide alatt elérhető 

cél, hoGy a spontán vezető valós vezetőként dolgozzon a közösség órds- 

kőbon. 

Kollégiumi közösségünk szorvezettségo, a diákvez©tők többsiku 
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kapcsolata is azt bizonyitja, hogy a közösség ereje, munkaképessége 

még inkább növekszik a gyors információcsere 6s életszerű szervezeti 

élet kialakuléaakor. 

Hasznos szempontokat összesithettUnk a kollégiumi szintű vezetők. 

kel szembeni elvárások elemzése során. Többoldalról is megernsitik 

a kapott válaszok azt a tényt, hogy a diákvezetőpoziciójét csak arra 

érdemes kollégisták tölthetik be. ,Ennél a megitólésnól lényeges szem. 
pont a kollégiumi közősség már kialakult, többéves gyakorlati tppasz- 

ta latex. 

Véleményiink szerint sikerült bizonyítanunk azt a feltevési nket, 

ho„y a kollégiumi bizottság speciális kisközösségként fogható gel. 

Erre vonatkozó vizsgálatunk szerint a kollégiumi nevelómUnka szinvonas 

lát tartósan emelheti. az a kollégiumi bizottság, amelyben az interper-

szonális kapcsolatok kohéziés mutatója magas• 

KUlönböző eljárásokkal megpróbáltuk nyomonkövetni a KISZ alap 

szervezetek ész a kollégiumi alapközösségek kapcsolódását. Ezen a téren 

elég kevés pozitiv eredményt sikerUOt kimutatni. ,  Ugyanakkor a koll&- 

gista aktivák, vezetők munkája az évfolyam,, és a kar életében is szá»- 

mottev8. 

Több konkrét példa eredményessége igazolja, hogy a kollégiumi 

munka sorón szerzett szervezőkészséget, vezetői jártasságot, a közé. 

leti tevékenység iránti érdekládást jól hasznositják a kollégisták 

a  kari  m gbizatások, nevelési és tanitási gyakorlatok során.is. 
Ugyanezt erósitik meg a volt kollégisták eégzés utáni tapasztalatai 

is. 

A kollégiumi nevelömunke fő célkitűwéeeit . 1éghatélsonyabban az 

alapközösségek munkájén keressatűl valósithatjuk meg. Vizsgálódásunk 
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során egyre több adalék  bizonyította, hogy a nevelési có1 minél ered-

mLinyyesebb megvalósításához szükség van  a feladatok évfolyamonkénti  

megkülönböztetésére, majd ezen be liil az egyes alapközösségek  zaegbi 

zatásainak körUlhatár©lására. Csak igy érhető el a f8 cél érdekében  

történő közösségi összefogás, s az elvárások közösségivé, s ezáltal  

egyénivé, belső meggyőződéssé válása.  

2./ Proxrar javaslat az alayközössé ek neve 18' ►tevókenvsé$hez  

A kollégiumi nevelés célját a Szervezeti Szabáluzat /1971./  

igy határozza meg: "A kollégium szociális 6o nevelési intézmény  

bentlakásos ellátásra szoruló, illetve arra érdemes egyetemi  hall- 

gatók szára, a kommunista értelmiségi szakemberképzés hatékonyabb  

támogatására.“  

Ez a cél határozza meg a kollégiumi közösség 6s ezen belül az alap+-  

közösségek főbb feladatait is. A vizsgálat során szerzet$ tapasztaw  

latok alapján ezt ir^r ~r  évfoN
~~ 
lva

~  ~nr mouk&nt az alábbiakban összegozhotjUk: i i ~  

Az  I. évfolvamont fő feladat a kollégiumi alapközösségek  kialaki~- 

tála. MegitélésUnk szerint ennek egyik lehetségesen jó formája, ha  

az azonos vagy hasonló szakos hallgatókból alakitunk ki egy. gy for-  

malis alapceopertot. Igy ezek a hallgatók caoporttársalt az egyetemen  

is Cos azonos KISZ alapszervezethez is tartoznak. Ily módon feltétle•  

nUl jobban bistositjuk a  csoport mielőbbi közösséggé válásának fel-  

tételeit, mivel a szobatársak szakmai elfoglaltsága, időbeosztása  

is hasonló.  

Az igy kialakított alapcsoportokban a fontosabb követolm nvek:  

A csoport tagjai.— lehetőség szerint közös beszélgetés során  

«- 

 

számoljanak be a középiskolai tanulmányt munkájukról ós a végzett  
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közösségi tevékenységük formáiról, annak eredzatnyességéről. A be- 

szélgetésben elhangzottak kiinduló alapul szolgálhatnak az egyetemi 

kollégiumi munka tervezéséhez, későbbi irányitásához. Ezen kiviül az 

uj társak is kbzelcbb kerülnek egymáshoz, megismerik egymást. 

Á kollégiumi bizottság 6s mogbizott - falsi' vesek feladata, hogy 

az uj `elsőéveseket mogkiil inbE3ztotett figyelemmel fogadják ős megis- 

mertesóék válUk aZ egyetemi  munkastilus főbb jellemzőit, a kollégium 

szervezeti szabályzat&t,. házirendjét ős a kollégiumi munka főbb te- 

rUleteit, elért eredményeit, hagyományait. 

Ebben a munkában fontos rész juta felsőéves mogbizott kollé-

gistának /szenior/, aki félévig az elsőéves alapcsportbaiz a vezetői 

teendőket is ellátja.. I nkáját a kollégium pedagógiai vezetői irá-. 

nyitják, de iisszek6tőként tevékenykedik alapközössége 6s a kollégiumi 

bizottság kőzött is. 

A helyes ős önálló tanulási módszerek kialakitásában, az egye•- 

terci kivetelm5nyek mielőbbi megismerésében a kar Oktat6inak is fontos 

szerep jut. Itt pl. A"Tanárok emberközelbenn cimü, már említett so- 

rozsura gondolunk. 	. 

Ara elsőóvaeek számára ' j6 tevók©nysépi formákat biztosithatunk 

az egyetemi .és a városi kulturális lehetőségek megirrtetásével, 

illetve a falusi, üzemi vagy mezőgazdasági KISZ szervezetek, uttöríő 

szervezetek patronálasával. 

A második félév elején az élsőévosek is választják vezetőjüket, 

s lehetőségeket kell teremteni nékik a koliégiumi munkába való be" 

kapcsolódásra is. 

;A .második .óvfOvamon:  fő feladat  ara elsóéven létrehozott 

alapcsoportok Tatének tartalmasabbá tótele. E nnek lényeges mutatója, 
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hogy  a csoport tagjai mielőbb résztvégyenek alkotóan is a kollégiumi  

közösség és KISZ alapszervezetük munkájában. Külbn figyelmet kell f'or-  

ditani arra, hogy a fizikai dobozó szülők gyermekei, illetve más hit-  

ranyos helyzotb6l induló olső verek a második év elsífélévének befeje-  

zésével pótolták-e szakrnni hiányosságaikat ás fejlesztettók-e  áltere'► 

nos müvoltségüket: Mindkét feladat megoldásában sokat segithet a kol-

légium adta lebotöség t 	 . 

El kell érni, begy másodéven mindenki önálló tanulási módszere-  

ket alakitson kit. Meg kell tanulniuk továbbfejleszteni az elsőéven  

mér elsajátitott szakirodalom feldolgozásának alapelveit, a kötelező  

irodalom kritikai. elemzóaét. 	 . 

Pontos, bogy a:másodévesek szervernek minél több önálló közös  

programot. Igy pl. az azonos szakosok klubestjeit /szakestjeit/, kUs  

lönböző témákból előadásokat tartsanak, szervezzenek sportversenyeket.  

Célszerei ha abbe a közösségi tevékenységbe igyekeznek bevonni az azonos  

szakos elsőéveseket ia. Ebb61 mindkét évfolyam gazdagodhat, uj isitere-  

tek és gyakorlati tapasztalatok terén is.  ' 

A közössógi életben vall jártasságok mielőbbi megszerzése mellett  

alapvető feladatnak  agy  s akma,  ..  eretek me~alapozá.aé.t', az alapszigor- '  

latokra vélő alapos felkészülést tartjuk. Ezt a feladatot a kollégiumi  

szakmai 'konzultáció, kispeoportos szakmai viták jól segithotik.  

A III. c:vfo1yarn fl a kollégiumi alapközösségoktol mar aktív tár-  

sadalmi tevékenységet, közösségi és egyéni vállalások egész sorát var-

hatjuk el. Célszerünek tartjuk,. ha ezek a társadalmi vállalások a szak-.  

mai munkában való eltnólytiléssol összhangban születnek. A társadalmi  

vállalás jó példája lehet például a harmadévesek kötelező nevelési gya'.  



kortatát minői konkrötabbá és a cél érdekében hatóvá kellene tenni.  

Vizsgálatunk során is többször tapasztaltunk keserű nosztalgiát  

"valami értelmesebb nevelési gyakorlat» iránt. A nevelési gyakorlat  irr iarnrrnr`rr.~+..rrirr.~~r 

alapelvóvel, mely szerint minden hallgató.ismrje meg  . a knzépiskolá-  

ben a HISZ munkát, illetve esetleg általmos iskolában az uttörő  

szervezet tevékenységét egyetértiink. Ea az elkópzelés azonban a  

gyakorlatban sokszor nem valósul meg. Ennek leggyakoribb  oka az,  

hogy a fogadó iskolák nem adnak kellő konkrét feladatot harmadéve-  

seinknek. Az utóbbi években tellendUld Studium Generale mozgalom  

tartalmasabb feladatokat adhat,. bisze4 eleve több fonnivaló akad a  

megye kü1knbbz6, középiskoláiban, mint az egyetemi gyakorló iskolók..  

ban. 	 . 

Harmadéven már komolyabb elvérások támaszthatók a szakmai te- . 

vékenységben is. Ennem egyik legkiválóbb lehetőségei, 4. T-  . 

EmmillAavaló intenziv részvétel. A távlati lehetőségeket is számba-  

véve; szakmai elvmélyülést, a TDK-i munkát jól segitbeti majd a ko1-  

lógiumi mozgalomban most indul' szakkollégiumi tevékenység. Vizsgált  

kollógiumunkban is beindultak az ilyen vanatkozásu kinérletek,  amelyes 

nek eredményei - egy év eltelte után is +. biztatóak. /Lásd az y. 6r-  

szágos Felsőoktatási Kollégiumi Konferencia, 1972w Pécs, erre wont..  

kozó irásos beszámolóitt/  

A fentiekkel összhangban ugyancsak a harmadév feladata: a  

szakdolgozat tőmájának kiválasztásai s a szakirodalmi tájékozódás  

megkezdése. 	 . 

A kari KISZ torunka és a kollégiumi élet legfontosabb diákveze-

tői mindig a harmadóvesekbói kerülnek k3.. 	 . 



159  

A negyedik évfolyamon fő feladat  a legfontosabb szakmai  

ismeretek elsajátításának befejezése /2. szigorlatok/ és felkészt,-  
lés a végzés utáni társadalmi feladatokra. A legkt ►lönbözőbb társa-

dalmi tevékenységek /pl. idegenvezetés, klubvezetés, kulturális  

öntevékeny csoportok irányítása/ elsajátitása mellett alapvető fai»  

ladatnak a Aedagbgus oá1•airánvultaá' elmélyitósét tekintjük.  

Ehhez  igen jó lehctóséget teremt az alsóévesek munkájának segitése,  

az elsőéves alapcsoportok közösséggé alakításában való aktiv rész-

vétel. A cél minél eredményesebb mogvalósitása érdekében speciális  

vezetőképzők. szakmai találkozók során  vezetési  ismereteket is meg  

kell tamilniuk. A volt kollégistákkal való időnkénti találkozó  

ugyancsak a Pedagóguspálya nehézségeit, szépségeit hozza közelebb  

mai kollégistáinkhoz.  

A tanulmányi elvárások között a TDK tevékenység ős a szakdol-

gozat készitése szerepel továbbra is. Ez utóbbiaknak is feltétele  

a tudományos szakirodalom, a szakfolyóiratok átfogóbb ismerete.  

Vizsgált kollégiumunkban a negyedéves alapközösségek jelenleg szinte  

minden fentebb említett követelményeknek megfelelnek. A közelmultban  

odaitélt 4 kiváló alapközösség ciniből 3-at a negyedévesek érdemel-  

tek  hi. 

A o  ö b k yPol moí~  legfontosabb feladat a véges utáni to-  
ladatokra való minél teljesebb felkészülés; a tanitási gyakorlat.  

s szaknői továbbfejlődés lehetőségeinek megteremtése. Követelmóny»  

ként szerepel még az iskolai életre vonatkozó törvények, rendeletek  

mielőbbi megismerése.A tanítási akorlet elvégzése mellett ezen  r rr. o..r~+urr 	~.rrr 

as évfolyamon kell befejezni a szakdolgozatot is. A főbb követalmé.  
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nyak megval6sitását j61 segithotik a gyakorló tanárokkal való sze-

mélyes találkozók, vita.  A kollégiumi munkában az ötödévesek ta. 

pasztalatádadása, személyes példamutatása segitheti az alsóéves 

kollégisták munkáját. Orosz és német szakosok esetében az ötödéves 

szakmai gyakorlatot az anyanyelvi részképzés egésziti ki. A kotló- ° 

giumi nevelőmunka gyakorlatába igy ők kevésbé tudnak bekapcsolóds.  

ni, sőt némi módositást jolont az ötödéves alapkbzössógok össa^ieté- 

telében is a félévenkénti magasabb létszám /kb. 152O 26/ cseréje.' 

A vizsgálat során nyert tartalmi tapasztalatok összegzése 

mollett fontosnak véljük a módszerek áttekintését is. Az uj tipusu 

kollégiumi nevelőmunka legfontosabb fohtótelónek a tervszerűcéget, 

tudatos, átgondolt irányitást  tarts.  m irá%vités  alatt . termé. 

szetesen nem autokratizmust, hanem kétoldalu informició-c serót, a 

diákvezetőségek demokratikus munkáját, az alapközasségek életének 

tartalmas ♦oltát, s az egyénekkel való foglalkozást . órtjük. 

Tóth, Gábor  /1972. Pécs/  igy  fogalmazta meg a kérdésköd egyik 

összetevőjétt 

"A spontán szerveződések meglátása t  ezek helyes irányitása, az 

egyénekkel ős a közösségekkel való foglalkozás csak állandó együtt- 

lát során válik lehetségessé. 

.•• Negativummá válhat abban az esetben a szarva ződós, ha nem figye- 

lünk föl rá 6s azokat nem befolyásoljuk helyes irányba." 

ügy itéljük meg, vizsgálatunkkal azt is sikerült igazolunk, 

hogy a kollégiumi alapcsoportok közösséggé válásának kövatbsébeu 

j61 alkalmazhatd módszer szociometriai  felvételek  rendsazera. A 

mér részletesen ismertetett alapelvek betartásával ős más kiegószis 

tő módszerek alkalmazésával a szociometria a kollégiumi nevelőmunka. 



-161 ~► 

tudatosabbé tótelében is hasznos eszköz lehet.  

A vizsgált kollégiumi közösség diákvezetőive vonatkozó elvági ►  

rásokból azt az.áltslánositást is le kell vonnunk, hogy szükséges  

és érdemes külön is foglalkozni a közösségek vezetőivel. Tevékeny.  

ségükkel sókat tehetnek az elvárások közösségivó tételében. Ezt  

igazolja a KISZ KB Intéző Bizottságának a kollégiumi munkára vonat.-  

kozó legutóbbi /1973. Január/ határozata iss "A kollégisták zöme  

bosezu időn  esetleg éveken keresztül » változatlan, vagy hasonló  

összetételit alapközösségben ól. Igy Jobban megismerik egymást, egye-  

más munkáját, problémáit, mint a nem kollégisták. A Jó közösségi  

élet kialakitásáru, a hallgatók személyisége társadalmi igényeinek  

megtelelő fejlesztésére nagyobb lehetősáp, van, mint a KISZ munka  

egyéb területein :u  

!unkánk során is tapasztaltuk, bogy az alapszervezeti KISZ  

munka ,favitása érdekében még a kollégiumi alapközösségekre is Jelen-g  

tős feladat  hárul. Ezt a munkát természetesen csak a kari állam! és  

pártirányitás hathatós segitsógével ős kellő koordinálással lehet  

megoldani. Ebben a munkában a kollégiumi alapközösségek kezdemónye-

, zíSbbek lehetnek ugyan, de csak részfeladatokat oldhatnak meg.  

Az egyetemi oktatö*-nevelő munkát jól segitheti a kollégiumi  

nevelő munka. Az eredményesség egyik alapfeltételének tartjuk azonban  

a : 
 

mér többször emlitett tudatosságot, tarvszs rüsóget. Az altálutak  

is vázolt összetett feladatokban jelentős szerepe van 	lázi eben_  

dolgozó medagócunopmek, de csak akkor, ha a kollégiumi nevelő munkát  

nem pénzszerzési lehetőségnek, nem a lakáskérdés megoldásának, . fim
...  

kényszerü társadalmi megbizatásnak, s végül nem átmeneti egyetemi  

álláslehetőségként kezelik. Hanem: a fentiekkel ellentétben az egye.  

te®i oktató—nevelőmunka speciális lehetőségének, pedagógiai pszicho. 
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lógiai tevékenységnek.E tanulmány irója az utóbbiak közé sorolja 

magát,de maga is úgy véli — tapasztalatai alapján — ,hogy egyéni 

megitélése és az egyetemi köztudat és közvélemény álláspontja között 

még igen nagy a t£volság,de talán nem leküzdhetetlen. 

IMP 

Befejezésül köszönetet mondok Dr.Veczkó József adjunktusnak a 

témakör ajánlásáért és a vizsgálat elinditásához adott tanácsáért. 

D;Dur6 Lajos" tanszékvezető docensnek,aki támogatta és irányította 

munkámat, valamint Dr.Vörös Lászlóné kollégiumi igazgatónak,aki lehe- 

tővé tette a gyakorlati kísérletek elvégzését és értékes,megjegyzé-

seivel a kéziratot is segítette teljesebbé tenni. 
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K 6 r d S i v 	/jelzése: I.A./ 

1./ Két hetes olaszországi Gtra mehetnól.Az út három személyre szól. 

Szobatársaid közül ki az a két személy,akivel szivesen utaznál? 

Miért? 

2./ A kollégiumi fegyelmi bizottság a Te vétségedet tárgyalja.A szobából 

valaki képviselhet,kit biznél meg? 

Miért? 

3./ A szobacsoprtvezetők megbeszélésén a szoba tagjait érintő kérdős-

ben kell véleményt aondani.A szobátok csoportvezetőjének haza kell 

utaznia,szorinted ki menjen  el  helyette? 

Miért? 

4./ Szobatársaid közül kit tartanál alkalmasnak diabizottsági tagnak? 

Miért? 

5./ A diákbizotts6gi tagok közül kihez fordulez legsziveoebben,ha ko1- 

lőgiumi problómád adódik? 

Miért? 

6./ Szobatársaid közül ki segit legtöbbet a tanulmányi munkádban? 

Miért? 

7./ Kinek mondanéd el,hn komolyabb lelki megrázkódtatás érne? 

a./ szobatársaid közül? 

b./ nem szobatára kollégista társaid közül? 

e./ a kollégiumi közösségbe nem tartozó személynek/név nélkül/? 

Miért? 

8./ Ha holnap reggeltől dj társakkal lakhatnál agy szobában,kit nem 

választanál a jelenlegi szobatársaid közül? 	. 

Miért? 

9./ Szobátok hat db jutalom-mozijegyet kap,Két társ tehát nem kaphat 
je yot,Te kinek  nem adnál? 

Miért? 

lo./ litsz&z f-ot adhatnál állami keretből egy azobatáraadnak.Kinek adnád? 

Miért? 

l.mellőklet 



K é r d 6 i v 	/jelzéses 

1./ - Két hetes olaszországi ínra mehatnél.Az út három személyre szól. _ 

' 	Szobatársaid közül ki az a két szexé ly,akivel szivesen utazol? 

Miért? 
2./-Aktuális politikai kérdést/ pl.az MSZ1110  Kongresszusa,Szovjetúni6 

• 	külpolitikája,a % csah3.,lov6kiai konszolidíci6/ szobatársaid közül 

kivel vagy kikkel vitatnál meg? 

Miért?  

. 3.1 Te kit választanál alapközöso6gvózetödnekí?  

Miért? 
4./ A diákbizottségi tagok közit kihez fordulsz legszivesobbon, ha ko1- 

lőgiumi problémád adódik? 
5./ Szobatársaid közül kivel tanulsz legszivesebben? 

Miért? 
b./nem szobatárs kollégista társaid közül? 

Miért? 
6./ Lelki problérisdat kinek mondanád el? 

a./szobatársaid közül? 
b./neni szobatársa kollégista társaid közöl? 

c./a kollégiumi közösségen kivik személynek?/név aaikül!/ 
7. 'Ha holnap reggeltől Új szobában lakhatnál,kit nem választanál a 

jelenlegi szobatársaid közül? 	. 

'Miért? 

8./ Szobátok hat db jutalom-mozijegyet kap,k6t társ tehát nem kaphat 

jogyot,To kinek nem adnál? 

Miért? 	. 

2.mellnklot 



K érd6iv 	 ' /jelzóso; II.'./ 

I./ Három db jutaloo-mozijegyot kapszozobatársaid közill kit hivsz 
el magaddal moziba? 
Miért? 

2./ Sobatársaid kazill kivel tanulsz legazivosebbon? 
Vliórt? 

3./ Aktuglis politikai kérdóst/ pl.a osehszlovákisi események.a 

moszkvai tanácskozásoz MSZMP Hongresszusa/ szobatársaid 

kivel vitatnál mog? 

Miért? 

4./ Uesanyád meghivott hozzátok két szobatársadat i kit viszol magad. 

dal? 

Miórt? 

5.1 A diákbizottsági tago4 Mal kihez fordulsz logszivosebbentha 

koilégiumi problémád ad6dik? 

Miért? 

64 Ha Te döntonél arról.kikkel lakj holnaptól kezdve t kit nap válasz-

tan61 a jelenlegi szobatársaid köztil? 

Miért? 

7./ Ha licked kellone a mal napon kijoltani a szobaközösséged vozetCjót, 

kit választanál? 

8./ Ha lelki megrázkódtatás órne e kinek mondanád ol? 

a./ szobatársaid ktizia? 

b./ elsőévos kollógista társaid 

c./ fels66ves kollágista társaid közül? 

Miárt? 

3.mollóklet 



K érdOlv 	 / 

1./ desonyg.d meghivott hezzitek hőt szebatirsodatikit viol magaddal? 
Miért? 

2./ Hat db jutalom,-mozljegyb61 Balsa kit szobatirsadnak nem adnil jegyet? 
Miért? 

3./ SzobatirealdközUlg-szerinted ki rendelkezik a legjobb szakmai 
tudissal? 
Miért? 

4./ Aktuilis politikai kérdéot /pi.a hombodznai eseményoko Masai 
taliltloz6.az MBZMP ifjúségpolitihai batirozatai/szobatirsaid közül 
kikkel vitatnil meg? 

5./ Szeptenbertél kit vilasztanil alaphö ,zösi;égvezetÖdnek? 
Miért? 

6./ A dlikbizottcégi tagok Uzi!l kihez  foraulsz leLezivosebben t ha kol. 
légiuniproblémAd adődih? 
Miért? 

7.1 Ha To döntenél arra o hogy holnapt61 kikhel lakj egy szobAban kit 
nen vilasztanil a jelenlegi szobot6rsaid közül? 
Miórt? 

8./ Az alaphözbeségvezet6d tővollétében -szerinted ki képviselbetné 

legjobban ssobitok érdehoit a Kollégiumi Bizottseig 

9.1 Leila problémidat kinek mendanid el? 

a./ szobat6rsaid közül? 

: b./els66ves kolligista tirsaid 

odfelsééves kollégista tirsaid közül? 

Miért? 
lo./ Elsbőves kollégista tirsaid közül hit tortonil alkalmasnak diik. 

bizottsigi tagnak? /lebet szobatirs is a javasolt személyi/ 
Miért? 

4.melléhlet 



i~ G  r cd á i v 	/jolzós3o: IIIX./  

l./ Elevolóal gyahorlat dsorot6bon ogy I;ciz6pis3izolas ossztaly patrosnul as at  
bizzulc rad.Szobatrrsgid i.üzül itót sogit6t5rr.at vfilaazthat,kit v6-  
lasztonul lesszivesebben? b./kit nem v5lasztanal szivocQn?  
I?i6rt?  

24/ Az eCyatom o1v6sz6so utan szobutars3aici i:íiz;a kivel tanitann  

Iessziveaebbon ogy tantoatülQtben? 

b./kivel nom tanitr-anCal szivfl; on?  
EiGrt?  

~ ./  ? ~sy kSc6rlot sQran az aiubbi vAlsszokat soroltat ► fel a J6 diaI4vozQtB  

jolcamz6oekort  
agitativ06 tanul846 azarvoz6, lolkses, l6nyeelut6, ktszvotlen,  

aagbizhat6, nGg,azerti,poitikailas ta j6isozott #  eQGitökcósz, szi..  
• ve€Doil dolGozik a k►C`tzUssi: e6Pt.  

Húzd ala az ultalad lEefontosabbnaPz tartott tuln;jdons>>sotbat  
/10cfol;Jebb barnat44 6s indokold meG vhla.oztAeodat!  

5.rnoll6klot  



K érde)iv 	/jelzóse: IV.A.,B./ 

1./ A kari EISZ VB Ulésón kell éttekintést adnod a kollógium egészét .  
érint6 aunkéról.Ki az a két kollógiumi bizottsági tagokivel 
elfizetesen megbeszélod a kárdést? 
Miért? 

2.1 A tanulményi— o szakmai munka 0 lehetőségeir61 Neked kell vitát 
vezetned,előzeteaen kivel konzultálsz a kérdősr61 a kollógiumi 
bizottságban? 
Miért? 

3./ Egy konkrót.kérdésre határidGre össze kell gyüjtened a sZobáid..,  
1)61 a véleményeket4irtelen el  kell  utimnod, a kollégiumi biztttg• 

sági tagok közül kit kórsz meg legszivesebben arra t hogy ezt a fe-

ladatot végozzék ol helyetted? 

Miért? 

4./ A következ6 politikai vitaest elfteazitéséért és megszervezéért 

/kérdésösszefillitás stb/ Te vagy a felel6s0kit választasz magad 
mellé segittitársnak a kollégiumi bizottsági tagok közül? 
Miért? 

5./ A kollégiumi tánc—est alatti ás utáni rendőrt/vendégek stb/ To 
felelsz.K6t társat választhat a kollégiumi bizottsági tagok kö-
zül t kik lesznek ezek? 
Niért? 

6.melléklet 
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?.B.M. 1 0 0 1 1 

8.x.g. 1 2 0 1 2  

a .
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Ctssz. 9 8 9 16 15  7 

El.©.- 6 3 6 8 8 5  
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Gyakorisági táblázat 

Szobaszám; 33. 

vfolyam: X. , Dátum: 

I.vazető, II tanulás, III.bizalom, IV.elutasitás 

; I. 	I/. III. 	IV. 	Ö. • ' • 
i 

.1.1.1.1.,.....1.■•■•■••••■Minant 

1.11•23* 4 	1 	2 	1 	o 	2 	1 	o 	o 

2.K.A. 	3 	1 	o 	1 	o 	1 	1 	o 	1. 

3.B.I. 	0010000 	6o 

000000 	o 	3 	1 

5.S.K. 	4 	1 	1 	3 	3 	IL 	o 

6.8z#13. 3 	4 	3 	5 	2 	4 	3 

7.13.M. 	3 	1 	0 	1 	1 	3 	2 	1 	1 

8.K.K. 	0022olo 	11 

A 

Össz. 	17 	8 	9 13 10 14 	8 	12 	4  

E 1.o. 	5 	5 	5 	6 	3 	6 	5 	54 

Elam . 3,4 106 1,8 2.1 3,32,31,62,4 

3. 

47 lo 

4 0 

2 	1 

b 	6 

b 	4 

4 

? 	1 

5 	2 

1 	2 

23 	16 

I 7 	3 	6 	6 
6,7 I 	3.3 348  2,6 

28.melléklet 
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I•pedaegtai társ,II.elutas/t60 

II. 

1. 2. lb.2b. 

1-.V.Zo o  6 3 0 0 

2• H0E• 1 1002 

3.8./. 2 1 2 2 

4.V.t. 0 1 2 3 

54416 33 0  0 

64Sz.8. 3 5 e 0 

3 4 

1 5 

6 0 

8 0  

74B.1. 3 2 0 1 	5 

8. B.e: o '0 	2 2 	'0 

Össz. 18 16 6 8 34 14 r 

3 4 7 4 

4,9 3,5 
Elo. , 6 7 

E1.•o•m• 

Gyakorisigi tAblizat 

Sobaszám: 33 0 . 

gvfolyam; III. Elsitum: 1971.d000mber 

30.mollóklet 



A TÁRSAS  KAPCSOLATOK KÖZPONTJ 'ABAN LEVO  
KOLL GISTÁK M EGOSZLASA . 

/a II. B jtzsti 	kerdöi'vek alapjáni 

a. tanulmányi eredmény szerint 

100% 

2 - 2po 2p1 - 3 	3 - 3,50 3,51- 4 	4- 4,50 4,51- 5 

•

A TÁRSAS  KAPCSOLATOK PEFRIFRIJ AN Lb/6 
KOLLÉGISTÁK MEGOSZLÁSA 
/a JIB. jelzsü kéravek alapjetn/ 

a. 1  tanulmányi eredmény szer nt 

100 0/0 

2 - 2,50 	2,51- 3 	3 - 350 	351- 4 	4 - 4,50 415 1 5 

31 .melléklet 



100°/  

t 	 I 	 q 
A TÁRSAS KAPCSOLATOK KÖZPONTJÁBAN LEVO 
KOLLÉGISTÁK MEGOSZLÁSA 
/a II.A. ¢s 	II. B. jelzs1, kérdöivek alapjetr)/  
b.~ szociális kategóriák szerint 

n  

A TÁRSAS KAPCSOLATOK PERIFERIAJÁN LEVO 
KOLLÉGISTÁK MEGOSZLÁSA 
/a II.A es II.B. jelz esii kérdbivek alapján  
b . szocietlis kategóriák szerint 

100 0/°  

II 	III 	IV 	V 

32.melléklet  



A TÁRSAS KAPCSOLATOK KOZPONTJABAN LEVO 
KOLLÉGISTÁK MEGOSZLÁSA: 

ki II. A. es II. B. jelzsú kérdóivek alapján/ 

e .) szctrmazás szerint 

100 0/0 

fd 
	mg f d 	¢rtelm. 	egy¢b 

A TÁRSAS KAPCSOLATOK PERIFERIAJAN LEVO 
KOLLÉGISTÁK MEGOSZLÁSA 

j a II. A. ¢s II.B. jelzsö kerdöivek alapjetnf 

e .) származás szerint 

100 0/0 

i 	I  
fd 	 mg fd 	¢rtelm. 	egy¢b 

33 .melléklet 



A  II. ÉVFOLYAM SZOBÁN KIVULI 
KAPCSQLATAINAK SEMATIKUS RAJZA 
(1970. MÁJUSBAN) 

34.melléklet 
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\  /  
I\, 	/ 	

~\ 

SZOBASZÁM : 1.  

A  

5  

3  

1  

szavazat  

koll- i síintú vezető  

vezetőh. a szobában  

1 	2 	3 	4 	5 	6. 

pot -i vitapartner 

vezető a szobában  

5  2 1  7  ax  6  3 	4  

35. melléklet  

szavazat  



SZOBASZÁM : 14 . 

koll - i szintű vezető 

— 	---- vezetöh. a szobában 

------- pofi vitapartner 

	  vezetb a szobában 

szavazat 2 31 4 	5 	6 	7 

36.melléklet 



~ 

SZOBASZÁM : 22 .  

------ pot -i vitapartner 
	  vezet` a szobában 7  

3 	4 	5! 	6 	7 	8 	9  1  

1  

szavazat  

-------- pot-i vitapartner 
	  vezető a szobában  

• 	•— — vezetöh. a szobában 
	 • ••••••• koll-i szint& vezet)  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9  

5  

1  

szavazat  

37.melléklet  



SZO BASZAM : 33. 

A -- ---- — pot- i vitapartner 

	  vezető a szobában 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

szavazat 

------- pol-i vitapartner 
  vezető a szobában 
—•—• —• — vezetöh. a szobában 

• • •• •• • • •• kotl=l szint& vezető 

7 

szavazat 1 2! 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

38.melléklet 



Kérdőiv  

.l:/ A tanárjelölt szaktirgyai: 

Ebben a félévben tanitott szaktárgya: 

A gyakorló tanétás helye /iskola,osztály magjelölése/s 

2./ A jelölt.milyz::;;ellegö középiskolában érettségizett? 

Pályázott-e,más egyetemre,ha igen,indokolja meg,miórt oda! 

aban ez övében, mikor órettségizett, azonnal felvételt nyert-e 

az egyetemre? 

t'a nem,dalgozott-►e és mennyi ideig? /hol?/ 

4./ Egyetemi évei alatt milyen momentumok segitették 

a./ leginkább abban,hogy jó podagóvs legyen? /Lehetőség 

szerint térjen ki arra is,hogy mit segitett ebben a 

ko446gium!/ 
b./ kevésbé mi? 

.5./ Gyakorló iskolai élményei közül milyen oktatási—nevelési 

tapasztalatokat emelne ki 

a./ pozitív példakánt: 

b./kevésbé pozitív /esetleg negativ /példakánt: 

G./ Véleménye szerint az egyetemi- /oktató és nevelő/munkát 
miiben. kellene a cól érdekében módositani? /konkrét javaslatai!/ 

39.mellóklet 
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o 1 .  2 5 o 
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o 8 o o 1 
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Gyakorisági táblázat 

Kollágiuml Bizottság 

N: 9 
	

• 	 D~tu®t 1971 04acember 

/.fittéklatés.II.polltika.III.tanulás.IV.szervezás,V.megbizbat6 

41. mellftlet 
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5.3. 

1 2 

1  

0 . 2 

1 4 

2 4 

2 2 	6 

2  2 	5 

a 	l 	12 , 

Gyakorisági  táblázat 

Kollágiumi Bizottság 

N: lo 	 !Mum: 19724.prilis 

I Attakintás, II •politika I II.tanulds, IV ,szervezás 

V.magbizbatáság 

1. 
II. /II. 

4. 	2. 

1.Baa. 0 

2.S.K. 	5 

3 

a 

0 

8 

.3,,V.as. 9 1 

4.V.T. 31 1 

9•Sort. o 1 o 

6!0.gs 0 1 1 

7.G.E. 1 9 0 

o  2 0 

9.801. 1 1 2 

104.N0 0 2 2 

Össz. 19 2o 14 

Elo. 5 9 6 

2 3 	9 

18 20 91 

8  9 
E10.m. 3,8 2,3 2,2 . 	2,2 	2,2 



nzomnontok a tan6roktal való evéni beszólnetóshoz:  

/ KI2 alapszervezotet.illetve TDK-t patron516 tanarhoz/ 

ismeri-e KISZ alapszervezeténoh /a vezetett TDK-nak I amegosz16- 
sa kollóGistglk és non kollégisták vonatkozásaan? Lényegesnek 
tartja-e ezt,s midrt? 

2./ He. icon:  milyen jellemzö voWlsokat tud felsorolni a 'La "Csoporr. 
tosuaaról" ? /kellógistelk no kollóGistft/ 

3,/ Milyen kapcsolat van - meeitólése szeritt kollógistak és nem 

kollégist6k közUtt ?A koll6Giumi szobat6rsak kapcsolata 6ezreve- ,  
hete-e az alapszervezetben t s ha igen1enne4 milyen hate= m6rhete 
le? /meGficyelős és eels tapasztalati  úton!/  

• 4./ A kolléGiuni diakvezetek /newszerint kiemelve/ munk6jaról tójé. 
kozott-o a KISZ-alapszervezet ús a tan5r? 6k milyen ezerepet 
j(4tszanak azalapszervezet 6letében? 

5./ A kórdéshörrel kapcsolatos eGyób magjegyzése s ószrevétele. 

44.melléklet 



N6ra Perm= Koll6Gium 

ADATLAP 

V6v: 	 XI= a.oz.,ozak e coop.sze 

A11and6 lekhelyel 

Salet6si id6 f hely: 

SzemaGoszdoe: 	KISZ tize hate: 

Apje/eltartója/ nove: 	 feclalitezelse; 

Anyja nova: 	 foGlolkeztisa: 

Te5tv6reinek ozima o ebből eltartott: 

']rotts6ai  ideje, iskola  neveoz6kheiyo: 

Felv6teli pontszime: 

I.6vf. II.6vf. III.6vf. IV.6vf. V.6vf. 

Bsy főre ea) Ft EStleca: 

Szoc.imteeri6jn: 

Osztöndija: 

Tenulminyi 1tla3a: 

T6reedalmi tevaenys3Ge. 

megbizet5sai: 

Külföldi tanulcAnyüt: 

Szakdeloozati t6alja: 

Gyakor16 tanit6si min6oit6cet 

mecjeGyz6s: 

45.melléklet 


