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A PHARE-ral induló szakkollégium

Jelen tanulmány egy feltáró kutatás elsõ állomása. A 2002 óta mûködõ
Wlislocki Henrik Szakkollégium létrejötte körül számos kérdés merül fel
a jelenlegi hallgatókban és a szakkollégium iránt érdeklõdõk körében.
Mivel a tíz évvel ezelõtti alapítás nem ivódott be a köztudatba, fontosnak
gondoljuk, hogy a jelenleg futó TÁMOP 411D pályázati konstrukció ke-
retében folyó projekt során feltárjuk a szakkollégium történetét és azt
eredeti dokumentumok elemzésével támasszuk alá. Elsõ lépésként a
Szakkollégium megalapítását lehetõvé tévõ Phare pályázatra beadott do-
kumentációt, a projekt során született iratok elemzését, feldolgozását vé-
gezzük el. 

A Wlislocki Henrik Szakkollégium a tavalyi évben ünnepelte mûködésének tizedik év-
fordulóját. Tizenegy évvel ezelõtt indult el egy projekt keretében, melynek címe: Re-
gionális tehetséggondozás és szakkollégium létrehozása roma hallgatók számára a
munkaerõ-piaci versenyhelyzet javítása érdekében. A projektet az Európai Unió a
HU-99.04-01. számú Phare-program keretében finanszírozta. A halmozottan hátrá-
nyos helyzetû, elsõsorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása cí-
met viselõ programot 1999 folyamán hirdette meg az Oktatási Minisztérium Phare
programirodája. A három elembõl álló program a megelõzés, korrekció és tehetség-
gondozás pillérekre épül. (Tájékoztató 8-9. oldal) A programban különbözõ témate-
rületekre lehetett pályázni. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar a
„Középiskolai tehetséggondozó, felsõfokú szakképzési, valamint felsõfokú tanulmá-
nyokat elõkészítõ és támogató programok kidolgozása, továbbfejlesztése és megvaló-
sítása” elnevezésû alprojektre készítette el pályázati programját. A projektet kidolgo-
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SUMMARY
This study is the first stop of an unfolding research. The since 2002 actively
functioning Henrik Wlislocki vocational college raises many questions in
present-day students and enquirers spheres. Since the initiation ten years
ago did not raise public awareness we find it important to unfold the story
of the vocational college using original documentation through the now run-
ning TÁMOP 411D project’s construction. For the first step we elaborated
on the documentation (written while the project was in operation) submit-
ted for the Phare application, which enabled the launch of the college.
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zó szervezet a Romológia Tanszék volt, melynek vezetõje Forray R. Katalin volt. A pá-
lyázatban öszszesen 148.475 eurót igényelt a szervezet, melybõl 131.720 eurónyi tá-
mogatást nyert el. Ez közel 33,5 millió forintot jelentett akkoriban. 

A projekt leírása1

Célok
A projekt célkitûzése alapvetõen a felsõoktatásba belépett roma/cigány fiatalok támo-
gatása volt egészen a munkaerõ-piacra való belépésig. Ezt három konkrét részcélban
fogalmazták meg: a felsõoktatásba belépõ vagy benne lévõ roma diákok felkutatása,
közösségépítés; szakkollégium létrehozása és mûködtetése; a végzettek támogatása a
munkaerõ-piacon vagy a doktori képzésben. A célok elérését egy, a felsõoktatásban
elterjedt hallgatói közösségi tér, szakkollégium keretében kívánták megvalósítani.
Ezen tér köztudottan alkalmas az ambiciózus, szakmailag magas szintû munkát végzõ
hallgatók összefogására. Emellett lehetõséget ad a hallgatók autonóm szervezõdésére,
önálló tevékenykedésükre és közösség kialakítására. A Romológia Tanszék a szakkol-
légium létrehozásával a szakmailag sokoldalú, piacképes tudású roma értelmiség kép-
zését tûzte ki célul. A bevonni kívánt hallgatói kört kiterjesztették az egész Pécsi Tu-
dományegyetemre, így az akkor létezõ tíz karra, és az ott tanuló cigány/roma fiatalok-
ra. A projektben vállalt célokat alapvetõen a tutori rendszer kiépítésével és
mûködtetésével kívánták elérni. A tutori rendszer alapvetõ feladata a hallgatók segí-
tése tanulmányaik során és a tutorok felelõsségvállalásának gyakorlása. A bekerült
hallgatók és tutorok közösségének fejlesztése céljából nyári tábort szerveztek. Ezen tá-
borban a közösségépítésen túl cél volt az egyéni és csoportos radikális önismereti
technikák alkalmazásával megvalósuló kommunikáció-fejlesztés, az identitás erõsíté-
se és a cigány/roma kultúrával összefüggõ ismeretek és készségek elsajátítása. Az ér-
telmiségi létre való felkészítés eszközeként a Szakkollégium keretein belül folyóirat
szerkesztését és mini konferenciák szervezését is vállalták, melyet a projekt második
félévétõl a tutorok és a hallgatók közösen készítettek el, bonyolítottak le. Mindezek
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SZÉLRÓZSA

FFeennyyvveessii  SSáánnddoorr,, PTE TTK Fizika BSc szakos hallgató,
2013 óta a Wlislocki Henrik Szakkollégium tagja, ösztön-
díjas

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„A legfõbb haszna, az az ECDL vizsga, a nyelvvizsga, a
tanulásmódszertan is jó. Hasznomra ezek a vizsgák, fej-
lesztõ foglalkozások válhatnak legjobban. Tetszik az ösz-
töndíj is, mert szükség van rá. Hogy mi a küldetése? El-
méletileg küldetése vagy célja az, hogy minket segítsen
úgymond a tanulásban, segíteni akar minket így az élet-
re való felkészülésben.”
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mellett a szakkollégiumi hallgatók és a tutorok is ösztöndíjban részesültek. Ennek cél-
ja nem csak a jutalmazás és a közvetlen anyagi támogatás volt, hanem olyan jogsza-
bályi gyakorlat elõkészítése, amely lehetõvé teszi a hasonló szakkollégiumok hallgató-
inak és tutorainak az állami normatíva közötti díjazását. 

A fõpályázó
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1998/1999-es tanévtõl kez-
dõdõen mûködött Romológiai Szeminárium (CSÁNICZ-CSERTI 1998:94). Az alapvetõen
ekkor még nyelvészeti szemináriumként funkcionáló szervezetbõl nõtte ki magát
2001-re az önálló Romológia Tanszék. 2000-ben az országban elsõként a pécsi egye-
temen akkreditáltak romológia alapképzési szakot. A szak körül csoportosult oktatók
döntöttek úgy, hogy olyan közeget hoznak létre, melyben támogatásra lelhetnek az
egyetemen tanuló hátrányos helyzetû, elsõsorban roma/cigány hallgatók. A Tanszék
feladatának tekintette ezen hallgatók felkutatását, bevonását a tudományos életbe és
diplomához jutásuk segítését. 

Honnan toborozták a szakkollégiumi hallgatókat?
A pályázati anyag Helyzetelemzés címû fejezetébõl kiderül, a pályázat írói feltétele-
zik, hogy a Pécsi Tudományegyetemen viszonylag magas arányban tanulnak roma/ci-
gány hallgatók, mely a térség egyes sajátosságaira vezethetõk vissza. A dél-dunántúli
régióban már akkor komoly kezdeményezések voltak láthatóak a roma/cigány tanu-
lók eredményes oktatásának elõsegítésére: Gandhi Közalapítványi Gimnázium,
Collegium Martineum. Ezek mellett akkor már fél éve mûködött a Cigány Értelmiségi
Gondolkodó klub (CÉG), melynek alapvetõen az értelmiségi pályára készülõ roma/ci-
gány fiatalom felkutatása és fórumok volt. Ezeknek a projekteknek köszönhetõen a ré-
gió egyetemén a 2000-es évek elején már viszonylag sok – a Tanszék becslései sze-
rint 30 – roma/cigány fiatal jelent meg. Az oktatási projektek mellett már akkor is mû-
ködtek olyan szervezetk Pécsett és környékén, melyekkel a Romológia Tanszék
szorosan együttmûködött és egymás erõforrásaira támaszkodva közös projekteket is
megvalósítottak. Ezekkel a szervezetekkel – Khetanipe a Romák Összefogásáért Egye-
sület, Zsutipe Kulturális és Sport Egyesület, Pécs Városi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat – konzorciumi partnerként is találkozunk a Tanszék Phare pályázatában. A
pályázati dokumentációból az derül ki, hogy a hallgatókat személyes ismeretség út-
ján, hólabda módszerrel kutatták fel és vonták be a programba.

Együttmûködõ partnerek
Megvalósító szervezetként a Baranya Megyei Munkaügyi Központ is szerepelt a pályá-
zatban. Az egyes szervezeteknek különbözõ szerep jutott a megvalósítás során. A Pécs
Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a projekt kulturális rendezvényeinek megvaló-
sításában, a pályaorientációban és a munkavállaláshoz szükséges kapcsolatok kiépítésé-
ben kapott jelentõs szerepet. A szakkollégiumi hallgatók munkavállalásra való felkészí-
tésben a Baranyai Megyei Munkaügyi Központra szabott nagyobb szerepet a pályázat.
A felkészítés során feladata volt munkaerõ-piaci ismeretek átadása, egyéni karriertervek
elkészítése és munkaerõ-piaci prognózis felállítása. A projekt országos és regionális be-
ágyazottságát, a hallgatók civil élettel és szervezettekkel való összekötését a Khetanipe a
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Romák Összefogásáért Egyesület vállalta magára. A Zsutipe Kulturális és Sport Egyesület
a hallgatók számára szervezett relaxációs és sport rendezvények lebonyolítását vállalta.
Mint ahogyan ma is, úgy tíz évvel ezelõtt is fontos volt európai uniós pályázatoknál a
külsõ környezettel való együttmûködés. Különösen fontos ez jelen esetben, hiszen a
projektet a Pécsi Tudományegyetem „falain” belül kívánták megvalósítani. A HU-
99.04.01. számú Phare-programról szóló tájékoztatófüzetben röviden elemezik az el-
utasított pályázatokat, melyeknek egyik jellegzetes hibája a feltüntetett konzorciumi
partnerekkel történõ együttmûködés felszínes jellege. Elmondhatjuk azonban, hogy a
Tanszék által benyújtott pályázatban világosan és pontosan megfogalmazták az egyes
közremûködõk felelõsségi körét és, hogy mit vár el tõlük a fõpályázó. 

Várható eredmények
A pályázati anyagban csak egy helyen találkozunk számszerûen mérhetõ adattal. E
szerint 20 fõnyi hallgatói csoporttal és a hozzájuk tartozó 6-7 tutorral számoltak a pá-
lyázat írói. A projekt célcsoportra gyakorolt hatásait illetõen olyan megfogalmazások-
kal találkozunk, mint „A szakkollégiumból kikerülõktõl elvárjuk, hogy aktív részesei
legyenek lakóhelyük helyi társadalmának, nyújtsanak személyes támogatást és szolgál-
tatásokat a megszerzett ismeretek és kapcsolatok felhasználásával emberi jogi, okta-
tási, munkaerõ-piaci, konfliktuskezelési stb. ügyeknél”. További várható eredmény-
ként a Szakkollégium nemzetközi hálózatokba való csatlakozását, konferenciákon va-
ló megjelenését, az anyaintézmény (Tanszék) számára olyan jogi feltételrendszer
megteremtését, mely a késõbbiekben biztosíthatja a hátrányos helyzetû szakkollégiu-
mi hallgatók társadalmi integrációját és egzisztenciájukat. 
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LLaabbooddaa  GGeeoorrggiinnaa,, PTE BTK Magyar-Romológia BA sza-
kos hallgató, 2012 óta a Wlislocki Henrik Szakkollégium
elnöke, ösztöndíjas

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„A hasznát abban látom, hogy roma és nem roma fiata-
lok együtt tudnak tudományos munkát végezni, nemcsak
a romológia témakörében. Legfõbb küldetése az, hogy
egy nagyon jó közösségi élet jön létre, és a tudásunkat
egymásnak át tudjuk adni. Nagyon örülök neki, hogy a
szakkollégiumnak köszönhetõen nagyon jó közösségbe
kerültem, jól érzem magam a szakkollégiumban, szíve-
sen járok ebbe a közösségbe. A szakkollégiumi környe-
zet igazi motiváló erõ: fõként ahhoz nyújt szakmai és em-
beri támogatást, hogy vállalkozzunk tudományos kutatá-
si feladatokra, ismerjük meg a kutatási terepet, annak
világát. Ezzel együtt abban erõsítjük meg kölcsönösen
egymást, hogy van miért küzdeni, érdemes roma értelmi-
séginek lenni Magyarországon.”
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A pályázati anyag további részeiben a részletes költségvetést, a projektet megva-
lósítók önéletrajzait, nyilatkozatait olvashatjuk.

A Wlislocki Henrik Szakkollégium kezdeti mûködése

A tutori rendszer részletes bemutatása
Tutor az a felsõbb éves (legalább harmadéves) hallgató, aki részt vesz a romológia spe-
cializáció, illetve a szak munkájában. Minden szakkollégistáról gondoskodott egy
tutor, de egy tutornak maximum három hallgatója lehetett. A tutori munkára jelent-
kezõk alkalmasságáról a Szakkollégium vezetõ teamje döntött, mint ahogyan a kivá-
lasztottak felkészítésérõl is õk gondoskodtak. A tutorok kiválasztásánál fontos szem-
pont volt, hogy tanulmányi eredménye legalább 3,5 felett legyen, lehetõleg roma/ci-
gány legyen, és hogy lehetõleg azonos szakon tanuljon valamely a szakkollégiumba
bekerült hallgatóval. (BÍRÓ 2012:14) A tutorok feladatai közé tartozott alapvetõen a
rájuk bízott hallgatók szakjának megismerése, követelményinek összegyûjtése, a hall-
gató személyes és tanulmányi problémáinak feltárása, felkészítésük a vizsgákra, a 
követelmények teljesítésére. Emellett alap feladatuk volt a hallgatók egyetemi és kol-
légiumi életbe való bevezetése, az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó adminiszt-
ratív feladatokban való segédkezés, azok figyelemmel kísérése. Az alapok megterem-
tése után kötelességük volt a hallgatók egyéb tanulmány igényeinek feltérképezése
(nyelvtanulás, korrepetálás), képességeik és tehetségük felismerése, azok kibontakoz-
tatásában való segítségnyújtás. A tutorok és hallgatók között alapvetõen személyes
kapcsolatnak kellett kialakulnia, hogy ezeket a feladatokat teljesíteni tudják. Ezen
kapcsolat megalapozására szolgáltak a nyári táborok és a kötelezõ jellegû személyes
találkozók. A találkozók, megbeszélések számára helyszínt biztosított a Tanszék egy
szakkollégiumi szoba formájában. Idõvel ezt a helységet számítógépekkel, asztalok-
kal, székekkel szerelték fel, hogy a szakkollégiumi hallgatók számára lehetõséget
nyújtsanak az internet használatra és dolgozataik számítógépen történõ megírására. A
tutorok között találhatunk egy „fõtutort”, akinek kötelességei közé tartozik rendszere-
sen megbeszéléseket tartani a többi tutorral, ahol értékelik az addigi tevékenységeket.
Õ az, aki értékeli a tutorok által írt féléves beszámolókat, jegyzõkönyveket, aki segít
lebonyolítani az egyes tutor váltásokat, és akihez fordulni tud a tutor, ha segítségre
vagy tanácsra lenne szüksége. A tutorok egy félévre kaptak megbízást, melynek meg-
hosszabbításáról a féléves értékelés után döntötték el. (BÍRÓ 2012:13) 

A felvételi eljárás után 2001 õszi szemeszterében 33 hallgató, 14 tutor és 1 fõtu-
tor kezdte meg munkáját. (BÍRÓ 2012:14) Az ösztöndíjban részesülõ hallgatók között
találhatunk 16 bölcsészkarost – romológia, orosz, német, szociálpolitikus, szociális-
munka, olasz, néprajz, angol és szociológia szakosok –, 5 fõt a Pollack Mihály Mûsza-
ki és Informatikai Karról – gépész- és építészmérnök, informatika és településmérnök
szakosok –, 4 fõt az Állam- és Jogtudományi Karról – jogász és jogi asszisztens szako-
sok –, 3 fõt a Természettudományi Karról – biológus, matematika és számítástechni-
ka szakosok –, és egy-egy fõt az Egészségügyi Fõiskolai Karról, az Általános Orvoskép-
zési Karról, illetve a Felnõttképzési Karról. A tutorok jelentõs része – 9 fõ – a Bölcsé-
szettudományi Karról: néprajz, romológia, szociológia, magyar, esztétika és
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szociálpolitika szakról jelentkezett, két-két fõ a Pollack Mihály Mûszaki és Informati-
kai Karról és a Felnõttképzési Karról, egy fõ pedig a Természettudományi Karról ke-
rült a programba. A tutori rendszer felállítása, a hallgatók toborzása után sor kerülhe-
tett a szakkollégium szervezetének létrehozására. Az elsõ közgyûlésen a hallgatók,
tutorok és a pályázat szakmai vezetõje – Cserti Csapó Tibor – közösen kidolgoztak egy
szabályrendszert, melyben minden szereplõ kötelességét és jogait meghatározták.
Szintén az elsõ gyûlésen megválasztásra került a szakkollégium vezetõ tanára. Ezután
a Szakkollégium vezetését Beck Zoltán látta el. Bíró leírása szerint ekkor vette kezde-
tét az igazi szakkollégiumi élet. Kezdetben a szakkollégium tevékenységét az alábbi-
ak jellemezték: a társadalomtudományi gondolkodás új eredményeinek bemutatása
és alkalmazása; a tudományos írás jellemzõinek elsajátítása, elõadások és mini kon-
ferenciák szervezése; nyelvtanulási lehetõség biztosítása; kurzusok indítása a roma
kultúra, történelem, közösségek, érdekképviselet témakörében; periodika megjelen-
tetése; számítástechnikai infrastruktúra biztosítása a hallgatók számára. (BÍRÓ

2012:16)

A beszámolók tanulságai
Mind a hallgatók, mind a tutorok készítettek beszámolót az egyes félévekben végzett
tevékenységükrõl. A beszámolókról készült összesítés félévekre lebontva, melyekben
az eredményeket, javaslatokat és problémákat foglalták össze. Ennek alapján emelnék
ki most néhányat.

Amiben a tutor a legtöbbet segít: tanácsok nyújtása a tanárok és tantárgyak terén,
kapcsolatok kialakítása, elõadásokra és publikáció megírására való felkészülés, máso-
dik szakra való felvételiben tanulmányi segítségnyújtás, pályázatok megírásában irány-
mutatás. A legjellemzõbb problémák között a késõi tutor-patronált egymásra találás,
a tutor szakmai kérdésekben hozzá nem értése, a tutorok és patronáltak elfoglaltsága
volt. A tutorok beszámolóban több esetben építõ jellegû javaslatokat is olvashatunk a
tutor rendszerrel és a szakkollégiummal kapcsolatban. A javaslatokat író tutorok szin-
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VVéégghh  ZZoollttáánn,, PTE FEEK Ifjúságsegítõ szakos hallgató,
2013 óta a Wlislocki Henrik Szakkollégium tagja, ösztön-
díjas

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„A haszna igazából valamilyen szinten a hátrányos hely-
zetû fiatalok segítése, hogy õk ezzel a szakkollégiummal
egy esélyt kapjanak ahhoz, hogy jól vigyék a tanulmá-
nyaikat, illetve új ismereteket tudjanak szerezni. A külde-
tés a tehetséggondozás, és hogy diplomás fiatalokat ne-
veljen. Nekem igazából az anyagiak miatt is segítség,
másrészt olyan ismereteket szerzek, vagy szerezhetek
meg, amiket azt gondolom, hogy kamatoztatni tudok
majd a jövõben.”

_ROMOLOGIA_01_BELIV.qxd  2013.12.04.  23:42  Page 57



te minden esetben valamely más egyetemi szakkollégium hallgatója volt és így az ott
mûködõ gyakorlatokat kívánták átadni a Wlislocki Henrik Szakkollégium számára.
Ilyen javaslat volt a Tudományos Diákköri Konferenciára történõ felkészülés segítése,
más szakkollégiumok vezetõinek meghívás és tapasztalatcsere kezdeményezése,
szakestek szervezése közösségépítés céljából, a hallgatók kutatásokba bevonása. 

A projekt lezárásához készített dokumentáción 2002. novemberi dátumot talá-
lunk, mely szerint a projekt alig másfél évig tartott. Az pénzügyi háttér megszûnése
után egyre nagyobb problémát jelentett a bevont hallgatók összefogása a Szakkollégi-
um keretébe. Ennek eredményeképpen 2002 után a túlélés idõszaka követett, mely-
ben inkább elõtérbe kerül a klasszikus értelemben vett szakkollégiumi tevékenységek
és a közösségi programok szervezése. (BÍRÓ 2012:18)
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Összefoglalás

A tanulmány a Wlislocki Henrik Szakkollégium létrehozásának pontos dokumentáci-
óját kívánta bemutatni. Ugyan a fõ hangsúly itt a Szakkollégium életre hívásán van,
de ez 2001-ben csak a keretet szolgáltatta az elérendõ célokhoz. A Szakkollégium
mûködése azóta is töretlen, a célok kis mértékben módosultak, de alapvetõen a ci-
gány/roma egyetemi hallgatók támogatása maradt a fõ célkitûzés.

Irodalom

A tanulmány alapvetõ forrása a Phare HU 99 04 01 312-31-32. számú projekt pályá-
zati dokumentációja volt, mely megtalálható a Wlislocki Henrik Szakkollégium hely-
ségében.

BÍRÓ Boglárka: A Wlislocki Henrik Szakkollégium létrehozásának körülményei. In:
Romológia „akkor és most”. Konferenciakötet. Gypsy Studies 28. Pécs,
2012.

CSÁNICZ Szabolcs – CSERTI CSAPÓ Tibor: Romológia szak a Janus Pannonius Tudomány-
egyetemen. In: Iskolakultúra 1998/8. szám 93-95. oldal.

Jegyzetek

1 A pályázat és a projekt leírását a Szakkollégiumban fellelhetõ dokumentáció alapján vé-
geztük.
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