
Demeter Endre

Intelmek a wlislockisoknak

Elöljáróban

Alapvetõen nem szokás tudományos igényû, ISSN számmal rendelkezõ lapba az in-
telmek mûfajába tartozó szöveget írni. De akárhogyan is próbáltam lebeszélni magam
errõl mind az alábbi sorok által célzott közönség, mind a mondanivalóm túlfeszített
minden más keretet. Ugyanakkor remélem, hogy az ezzel a számmal induló
Romológia folyóirat hasábjain nem fog idegenül hatni az intelmek mögött megbújó
féltés és aggodalom. Ugyanis a Wlislocki Henrik Szakkollégium a következõ években
nagy dolgok elébe néz. 

De mégis honnan veszem a bátorságot, hogy a szakkollégiumok kutatójaként kéretle-
nül tanácsokkal lássak el egy olyan szakkollégiumot, amelyet – be kell vallanom – nem
ismerek sem jobban, sem közelebbrõl, mint úgy általában bármelyiket? Leginkább ez
a bátorság abból fakadhat, hogy hitem szerint a szakkollégiumok a gondolatok sza-
badáramlásának terepei, ahol a vita lételem, s ahol a vitát önmagáért nem csak ûzni
lehet, hanem kell is. Bátorságom tehát nem abban áll, hogy soha nem látottaknak in-
telmeket vetek papírra, hanem abban, hogy intelmeim szükségszerûen vitatandók, el-
utasítandók – az egyetlen tehát, amit tehetek, hogy próbálok érvelni fontosságuk mel-
lett, és végiggondolásukra bíztatni mindenkit. S miként az e mûfaj esetében oly fon-
tos, mind intelmeim, mind elveim nem csak a címzetteknek szól, hanem minden
roma és nem roma szakkollégium tagjának is. 

Ne feledjétek a Chartát!

A jelenlegi Szakkollégium Charta1 egy húsz éves érlelõdési folyamat eredménye, s bár
sokak szerint nem tökéletes, mégis azokat az „alapvetõ feltételeket határozza meg,
amelyek a szakkollégiumiság magvát adják”. E mögött az rejlik, hogy a szakkollégium
egy speciális, közösségi tehetséggondozó szisztéma, célja a tehetségek számára olyan
közeg (DEMETER, 2013a) kialakítása, mely segítségével nem csak nagy tudásúakká vál-
nak a tagok, hanem értelmiségévé. Azaz közösségben élni tudó, közösséget mûköd-
tetni képes, a közösségük iránt felelõsséggel viseltetõ, tetteikért (és nem tetteikért!) fe-
lelõsséget vállaló nagy tudású egyénekké. A szakkollégiumok kritériumai nem önma-
gukban állók, hanem szerves egészet alkotnak, egymást erõsítik. Ezek a következõk:
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autonómia-önkormányzatiság-öntevékenység: 
Azaz a szakkollégiumi tagság nem kötelezõ, hanem választott. Az egyén
alapvetõen azért vesz benne részt, mert tenni akar: jobbá tenni (magát
és/vagy a környezetét, közösségét). Alapvetõ kérdés, hogy ehhez a ten-
ni akaráshoz a rendelkezésre állnak-e az egyén számára azok az erõfor-
rások, melyek lehetõvé teszik a fejlõdést, fejlesztést. A szakkollégisták
számára a válasz egyértelmûen az, hogy egyénileg csak részben. Ezért
rendkívül fontos a közösség, a közeg, hogy az egyén önmaga lehetõsé-
geit meghaladó teljesítmény elérésére legyen képes társai segítségével2.
Ezért az egyén és a közösség viszonya szükségszerûen problémás az in-
volválódás, integráció és az erõforrásmérleg3 tekintetében (Lásd kifejt-
ve: BORDÁS-CEGLÉDI, 2012). Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szakkol-
légiumi tagság maga határozhassa meg, hogy kiket, milyen folyamat
eredményeként fogad a tagjai közé, illetve zár ki – ez az autonómia kul-
csa. Ez azt is jelenti, hogy a szakkollégium közös ügy, s mint ilyenbe a
közösség minden tagjának nem csak beleszólási joga van, hanem fele-
lõssége is a mûködtetésben, melybõl az önkormányzatiság fakad. 

szakmaiság:
Talán ez a legkevésbé vitatott pont mindközül, hiszen szakkollégium az,
ahol a szakkollégisták a felsõoktatási tanulmányaikon túli szakmai mun-
kát folytatnak. Ami viszont lényeges elem az a minõségbiztosítás, mely-
nek meg kell teremtenie a szakmai munka minõségének, mennyiségé-
nek és a tagsági viszony fennmaradásának a kapcsolatát – amennyiben
ez nem történik meg, akkor nem beszélhetünk szakkollégiumról.
(DEMETER-GERÕ-HORZSA 2011:61-62)

A fentiek alapján a közösség szerepének elsõdlegesnek kell lennie a
minõségbiztosítás folyamatában, és nem csak az autonómina miatt, ha-
nem azért is, mert a szakmai munka prezentálása hozzájárul a „tanuló-
közösség” (BORDÁS-CEGLÉDI, 2012) interaktív és kritikus közegének létre-
hozásához, s így egyszerre segíti az egyént és növeli a közösségi tudást.

Éppen ezért, ha valamiféle hiányunk lehet a Szakkollégiumi Chartá-
val szemben az az, hogy nem jelenik meg a kritériumrendszerében a
közös(ségi) alkotó munka által létrehozott szakmai produktumok létre-
hozásának fontossága, mely lehet akár kutatás, kurzus, konferencia vagy
kötet, végsõ soron közös tudás4. Bordás és Ceglédi (2012) erre Paavola
és Hakkarainen nyomán artefaktumként mint tudástermeléshez kapcso-
lódó alkotásként hivatkoznak. Éppen ezért is szívbõl üdvözlendõ e fo-
lyóirat útra indítása, melybe reméljük, minél több szakkollégisták tollá-
ból származó írás helyt fog kapni. 

társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelése:
Ez egyszerre jelenti a közélet iránti nyitottságot és tájékozottságot, en-
nek kapcsán pedig megjelennek a saját empirikus tapasztalatok, példá-
ul az önkéntes munka fontossága5. Ezek együttesen szükségesek a dek-
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lasszálódott társadalmi léthelyzetek megértéséhez, átéléséhez, a társa-
dalmi érzékenység kialakulásához. De a szakkollégiumi értelmiségi kép
ennél is tovább megy, s egyrészt fontosnak tartja a különbözõ mezõk-
ben (politikai, gazdasági, tudományos) a közéleti szerepvállalást, a rá-
szoruló társadalmi rétegek problémáinak artikulálásának képességét, il-
letve a szakkollégiumi tapasztalatokra alapozott lokális közösségfejlesz-
tést. Ennek alapján a szakkollégiumi mozgalomban résztvevõkrõl a
cigány társadalom irányába egy nagyobb nyitottságot feltételezhetünk.

„a szakkollégium aktív tagságát egyetemisták vagy fõiskolások kö-
zössége alkotja”:
Olyan jellegû trivialitásnak tûnik ez6, hogy könnyen elsikkadunk a lé-
nyeg felett, mégpedig, hogy a szakkollégiumok közösségek, mégpedig
fluktuálódó közösségek, azaz a tagság idõben változik. Ez pedig markán-
san felveti a szervezeti tudásátadás képességének kérdését. Azaz szak-
kollégiumi generációknak felelõssége van abban, hogy a következõ ge-
nerációk ugyanolyan vagy még inkább még sikeresebbek legyenek –
nem véletlen, hogy a szakkollégium a legcsaládiasabb tehetséggondozó
forma, ahol hozzá lehet férni az elõzõ generációk erõforrásaihoz is (kap-
csolati tõke). Ehhez a szervezeti kultúrából fakadó megoldásokon túl
egy jól mûködõ alumni rendszer is szükséges. 

együttlakás:
Az elõbb említett családiasságot hivatott megteremteni az együttlakás,
mely a Charta legvitatottabb pontja. Nyilvánvaló, hogy az együttlakás
növeli a tagok közötti kommunikáció intenzivitását, a kooperációt és
szükségessé teszi a toleranciát „a másik elviselésének képességét”, azaz
elmélyíti az interperszonális kapcsolatokat. Érdemes tehát törekedni rá.
De ennél fontosabb a bázis, az a hely, ahol lehet találkozni, kurzust tar-
tani, világot megváltani, tanulni, együtt tenni, autonómnak lenni. Jóval
inkább ez az, ami nélkül nem lehet a Charta kritériumainak megfelelõ
szakkollégiumot mûködtetni. Ezek azok a közösségi terek, amelyek
megfelelõ mûködéséért mindenki felel, ahol együtt kell rendet rakni és
takarítani. 

A mozgalom befogad

A szakkollégiumi mozgalomnak – mint minden társadalmi mozgalomnak – célja, hogy
minél erõsebb legyen, s mint minden társadalmi mozgalom ez is értékalapon szerve-
zõdik, mely értékeket a Charta rögzít. Így a Charta ismerete és a kritériumok elérésé-
re való törekvés a belépõ a szakkollégiumi mozgalomba a szakkollégiumi minõsítési
rendszeren keresztül. Ennek olyan nyilvánvaló praktikus elõnyei vannak, mint az ál-
lami pályázati források (fõként a Nemzeti Tehetség Program szakkollégiumi mûködé-
si pályázatának7) megnyílása. De ennél többrõl szól a mozgalomban való részvétel:
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közös érdekképviseletet, kapcsolatokat és tükröt ad a szakkollégiumi mûködéshez,
azaz érdemes a minél intenzívebb részvételre törekedni.

Ne csak kritizálj, tematizálj!

De a Wlislocki esetében jóval nagyobbak a lehetõségek, minthogy a mozgalom talál-
kozóin elmondjátok, hogy mit kéne máshogy, vagy éppen jobban csinálni. Mint már
említettem a szakkollégisták esetében a társadalmi érzékenység és nyitottság biztosít-
ja a cigányság sorsa iránti (legalább minimális szintû) érdeklõdést. Ugyanakkor az er-
rõl való gondolkodás nyilván nem mindennap kerül terítékre a legtöbb szakkollégi-
umba. Ennek megértéséhez érdemes áttekinteni a szakkollégiumi mozgalmat a tagság
etnikai összetétel és a cigánysággal összefüggõ témák kapcsán.

1. ábra: A szakkollégiumok térképe a roma téma iránti érdeklõdés tükrében
Forrás: Demeter (2013b)

A romológiai tematikát vivõ, a tagokat nem identitás alapon válogató Wilslocki, jól lát-
hatóan köztes, hídszerepben van. Egyrészt a nem roma (elit?) szakkollégiumok irányá-
ba a cigányság helyzetével kapcsolatban a szakértõi szerep magától értetõdõ, és ez ál-
tal a leendõ értelmiségi (elit) romákról kialakított képe formálható. Míg a roma szak-
kollégiumok irányába a többségi társadalom leendõ értelmiségi generációjának
(elitjének?) szempontrendszere közvetíthetõ, s ennek kapcsán fontos lehet a Charta
szerint szakkollégiumi modell prezentálása. Ennek alapján nagyon fontosnak tartom,
hogy a roma szakkollégiumi mozgalom és az Interkollba tömörülõ szakkollégiumok
között meginduló kommunikációnak és egy esetleges integrálásnak a Wlislocki a
kulcsszereplõje.
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Az elsõdleges cél: kritikai értelmiségi és autonóm személyiség

Igen, errõl már volt szó. De mit is jelent az értelmiség és az autonómia az egyén szint-
jén? Megértést, jobbító szándékot, valamint a függetlenségben gyökerezõ morális tar-
tást – a helyesen cselekvés képességét. Ezek pedig nem lehetségesek önismeret és ön-
magunk korlátainak ismerete nélkül, melyek a személyiségfejlõdés alapjai is. A szak-
kollégium mint tanulóközösség konfrontatív közegével alapvetõen stimulálja ezen
személyiség vonások kiépülését, ehhez viszont közös ügyek, témák, és sok-sok kis
csoportos, és az egész közösséget átfogó találkozó kell. 

Belsõdbõl fakadjon a tudásvágy

Igen, errõl is volt szó: a szakkollégium nem kötelezõ. Ezt most csak azért vetem fel,
mert identitásunk nem más-e, mint az önmagunkról való tudás? Így aztán az etnicitás
bármilyen fokú megélése lehet-e kötelezõ? Vagy lehetnek-e kötelezõek az identitást
elmélyítõ kurzusok? És a tagsági státusz fennmaradását vagy létrejöttét kell-e identitás
kritériumokhoz kötni, vagy csak klasszikus mintára szakmaihoz? (A bizonytalanság így
szül az intelmekbõl kérdéseket…)

Belsõdbõl fakadjon a tettvágy

Remélem, hogy ez is ismerõs. Ezért máshogy: potyautasok márpedig mindig lesznek,
de csak sejteni lehet, hogy kibõl lesz a következõ kapitány. Bordás és Ceglédi (2012)
úgy véli, hogy a szakkollégiumokban a tagok egy sajátos életpályát futnak be a peri-
fériából a központba. Nyilván a helyzetüknek megfelelõen tudnak hozzájárulni a kö-
zös tudás létrehozásához, a szervezet mûködtetéséhez. A szervezet mûködését és fej-
lõdését az biztosítja, hogy vannak tagok, akik többet adnak vissza, mint amennyit
kapnak. Csakhogy egy tanulóközösség esetében a közös tudás létrehozásába fektetett
energia egyéni tudást, képességeket és készségeket is fejleszt. Azaz a „szakkollégium
annyi, mint amennyit beleteszel”8. 

A válság hozza a változást

Talán a fentiekbõl is kiderült már, hogy a szakkollégiumnak szükségszerûen diverzifi-
kált célrendszere van, és ennek megfelelõen számos tevékenység fut berkein belül
párhuzamosan, ugyanakkor az erõforrások szükségszerûen végesek. A szakkollégiumi
mûködést – az egyesületi típus esetében szükségszerûen – a permanens válság kate-
góriájával jellemezhetünk (DEMETER, 2013a), mely leegyszerûsítve abból fakad, hogy
vagy a közösségi aktivitásra, vagy a szakmai munkára jut több energia, míg a másik te-
rület elhanyagolódik, ez pedig optimálisan hiányérzést generál. A permanens válság
legfõbb erénye éppen ez, lehetõséget teremt az új, de a régi tagoknak is a szervezet
életébe történõ intenzívebb bekapcsolódásra. A Wlislocki esetében a TÁMOP nyúj-
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totta lehetõség alapvetõen olyan erõforrás hiányos helyzeteket fog teremteni, mely
elõ fogja segíteni a szakkollégiumi tagok részvételét.

A pénzzel pedig csak okosan 

Kelet-Európában szinte mindennel kapcsolatban el lehet mondani, hogy a finanszíro-
zás kiszámíthatatlan. A Wlislocki a Soros támogatás lezárása után egyszer már megta-
pasztalta, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, s ez rendkívül nagy elõnye a többi ro-
ma szakkollégiummal szemben. Alapvetõen fontos tudni és szem elõtt tartani, hogy a
szakkollégium esetében mit tekintünk alapfunkciónak, és melyek a projekt tevékeny-
ségek. A mûködési stabilitást az biztosítja, hogy az alapfunkciók (felvételiztetés, kur-
zusok szervezése, kutatások, folyóirat kiadása, konferenciaszervezés, táboroztatás,
önkéntes program szervezése, ösztöndíjrendszer mûködtetése, stb.9) ellátása minden-
képpen biztosított és fenntartható legyen, akár azokban az idõkben is, amikor a szak-
kollégium semmilyen külsõ forrásra nem számíthat. Mivel a Wlislocki nem fenntartói
típusú szakkollégium így különösen fontosnak tûnik a bevételi források diverzifikálása
(DEMETER-HORZSA-GERÕ, 2011:147-150). 

Lásd át, tedd átláthatóvá 

Feljebb már utáltam rá, hogy a szakkollégium közös ügy, a közösség ügye. Ez azt is
jelenti, hogy ehhez az kell, hogy ezeket az ügyeket átlásd, és hogy az ügyek átlátha-
tók, a szakkollégium nyilvános terében megjelenjenek. Ez elengedhetetlen az invol-
válódáshoz, ahhoz, hogy a szakkollégisták be tudjanak kapcsolódni a szakkollégium
munkájába, a döntéshozatalba, és ez által a szakkollégium demokráciára neveljen. 
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Jegyzetek

1 Elérhetõ: http://www.szakkoli.hu/oldal/szakkollegiumi-charta 
2 Ez a megfogalmazás vegytisztán csak az egyesületi típusú szakkollégiumok ese-

tében áll meg (ahol például a hallgatók, mint tanítványok keresnek mestert). A
kisegyetemi típusúak esetében, amelyben mesterek keresnek tanítványt, a segít-
ségnyújtás elsõdlegesen az oktatók nyújtják, míg a fenntartói típusú szakkollégi-
umok esetében a szakkollégiumi finanszírozó biztosítja a segítséget a tagok szá-
mára, de ez utóbbi típusok esetekben is a kortárs közösség normát teremtõ, 
segítõhálóként jelenik meg. Fontos még, hogy míg a fenntartói típusú szakkollé-
giumok esetében a materiális javak (lakhatási infrastruktúra, ösztöndíj) az elsõd-
legesen vonzóak, addig a másik két típusnál az immateriális javak (tudás, közeg,
kapcsolati háló). A szakkollégiumi típusok leírását lásd bõvebben. Demeter,
Gerõ, Horzsa: Szakkollégiumi helyzetkép felmérése címû kutatási jelentésben. 

3 Társak, közösség segítése vs. közösségtõl kapott segítség.
4 Ennek a közös tudásnak és tudásteremtésnek az alapjának tekinthetõ a közös

nyelv (CHIKÁN, 2009). Különösen azon szakkollégiumok esetében fontos ez, ahol
jól lokalizálható szakmai profillal rendelkezik a szakkollégium, de tagjai szakjai
heterogének. 

5 2011-es felmérésünk tanulsága alapján a szakkollégisták 41 százaléka vesz részt
önkéntes munkába, míg az országos átlag 11 százalék volt. (DEMETER-GERÕ-
HORZSA, 2011:179)

6 Ugyanakkor a Bolognai képzési rendszer keretei miatt számos szakkollégium fel-
merül, hogy ne csak aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezõk legyenek teljes jo-
gú tagjaik. Különösen azok esetében, akik elvégeztek egy alapszakot, de a mes-
ter szak megkezdése elõtt kipróbálnák magukat a munkaerõpiacon is, az õ ese-
tükben egy szakkollégiumi tagság, és az ezzel járó szakmai feladatok elvégzése
azt eredményezi, hogy nem esnek ki a tanulási gyakorlatból. (DEMETER-GERÕ-
HORZSA, 2011:96-99)

7 Utolsó kiírás: http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-fel-
hivasok/felsooktatasban-mukodo

8 Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium berkeibõl szár-
mazó bölcsesség

9 Korántsem gondolom mindet alapfunkciónak. Az alapfunkció megállapításához
ismerni kell a szervezet hagyományait és hagyományos tevékenységeit, és töre-
kedni kell az ezek közötti minél nagyobb szinergiára, hogy hatékonyan elõsegít-
sék a szakkollégium céljainak elérését.
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