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Hallgatóink különböző országotóból érkeznek különböző világnézeti és 
emberi beállítottsággal. Ez nagyon bonyolult és összetett problémát jelent 
számunkra. A Nemzetközi Előkészítő Intézetben eltöltött 8-10 hónap után 
egy sokkal homogénebb közösségbe» a magyar egyetemi és főiskolai hall-
gatók közösségébe kell beilleszkedniük. Ebben az új közösségben mások az 
együttélés feltételei, szabályai, mint a Nemzetközi Előkészítő Intézetben. 
Ezt azért kell hangsúlyoznom, mert amikor a közösségi nevelés lehetősé-
geit, feladatait és eszközeit vizsgáljuk, akkor mindig ezt a célt kell szem 
előtt tartanunk. Csak az a hallgató tudja törés nélkül folytatni tanulmányait 
a felsőfokú intézetekben, aki ilyen irányú felkészítésben részesült. 

A közösségi nevelés két vonalon folyik intézetünkben, egyrészt az ok-
tatómunkával szoros kapcsolatban a tanulócsoportokban, másrészt a diák-
otthonokban. Mindkét területnek megvannak a maga sajátos lehetőségei és 
feladatai. Az utóbbiról szeretnék mondani néhány gondolatot. 

A diákotthonokba érkező 50-60 ország hallgatói sokoldalú, szinte 
megoldhatatlan feladatot rónak a diákotthon dolgozóira. Ez a munka a diák-
otthonokban a nevelőtanároktól a takarítónőig mindenkit egyaránt érint. 
Az elsődleges cél az akklimatizáció elősegítése, hallgatóinknak a magyar 
életmódhoz szoktatása egy bizonyos zárt közösségen belül. A másik felada-
tunk, hogy a diákotthonokban olyan légkört és körülményeket teremtsünk, 
amelyben otthonosan érzik magukat a hallgatók, és nyugodtan tudnak tanulni, 
pihenni és szórakozni. Mindezt úgy kell végeznünk, hogy sohase érezze 
önérzetében megsértve magát a hallgató. így valósulhat meg diákotthona-
inkban a népek közötti internacionalizmus gondolata. 

Milyen lehetőségeink vannak ehhez ? 

1. A szoktatás egymás megbecsülésére, egymás iránti tiszteletadás-
ra , a közösségi élet legelemibb feltételeinek tudatos vállalására/tisztaság, 
rend, fegyelem betartása, a mások érdekének szem előtt tar tása/ : 
Ebben a nevelési munkában nagyon fontos a személyes példamutatás. Türel-
münkkel és következetes törődésünkkel elérjük, hogy a hallgatók többségé-
ben feloldódik a zárkózottság, és sikerül megnyernünk bizalmukat. Erre 
azért van szükségünk, mert később a hallgatók bizalmának a megnyerése 
biztosítja a politikai nevelés zavartalanságát. 
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2. A következetesség elve: hallgatók m £ r az első napokban meg-
kapják a Házirendet saját nyelvükön, vagy közvetítő nyelven. Ez a közös-
ségi együttélés egyik alapvető normája. A hallgatókban tudatosítanunk kell, 
hogy ebből a közösség érdekében nem engedhetünk semmit. Néhány hét 
múlva kiderül, hogy kik azok a hallgatók, akik egyéni önző érdekből nem 
tartják be a házirendet, sőt sértődékenységet, idegességet, betegségekre 
való hivatkozást stb. is latba vetnek, hogy kivonják magukat a házirend s z a -
bályai alól. Mindezt a közösség rovására teszik. Ha feladjuk elveinket, és 
egyéni kívánságaikat segítjük megvalósulni, akkor elsősorban a hallgatók 
ellen vétünk, akiknek néhány hónap múlva egy magyar egyetemi kollégium-
ban kell élniük és elkezdeni egyetemi tanulmányaikat. 

Ebben aliem könnyű munkában nagyon körültekintőnek kell lennünk, és 
állandóan figyelemmel kell kísérnünk minden hallgató életproblémáját, 
társaihoz való viszonyát. így ismerhetjük meg világnézeti és politikai f e l -
fogásukat is, amelynek ismerete elengedhetetlen politikai nevelőmunkánk 
végzéséhez. 

Szólnom kell még az önkormányzati szerv, a diáktanács munkájáról. 
Ez az önkormányzati szervünk, amelyet az 1970/71-es tanévben hívtak 
életre, nem nőtt még fel hivatása magaslatára. Sok jó próbálkozása, kez-
deményezése és segítőkész tevékenysége mellett még sokkal több és fe le-
lősségteljesebb munkát kellene végeznie. Most folyik a diáktanács szerve-
zeti szabályzatának a kidolgozása, amely segíteni fog abban, hogy a diákta-
nács valóban önkormányzati szervvé váljon. 

A lehetőségeket mindig a sokoldalú munkánk szabja meg. Nem sab-
lonizálhatunk. Tudjuk, hogy amit ma elmulasztottunk, később már nem t e -
hetjük jóvá. Ezért állandóan figyelemmel kísérjük a közösségi élet alakulá-
sát, változásait egy olyan sajátos intézetben, ahol a sok országból érkező 
hallgatókat olyan emberekké kell formálnunk, akik az egyetemi vagy fő is -
kolai új közösségben és a munkában becsületesen helytállnak majd. 



возможное TM И ЗАДАЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ 

д-р Иштван Юраньи, преподаватель, .директор общежития 
на улице Будаорши Международного подготовительного 

. института 
(резюме) 

Главная область воспитания студентов в коллективе и для кол-
лектива - это общежитие. Приятный внешний облик и хорошая атмо-
сфера в общежитии являются важными факторами аклиматизации сту-
дентов. Личный пример преподавателей,их последовательность, един-
ства подхода к воспитательным проблемам, а в то же время индиви-
дуальный подход к каждому студенту, чётко определённые требования 
к студентам и использование их активности - всё это служит для 
осуществления общих воспитательных целей. В выступлении подробно 
анализируются выше указанные факторы воспитательной работы. 

DIE MÖGLICHKEITEN UND AUFGABEN DER ERZIEHUNG DES 
KOLLEKTIVS IN STUDENTENHEIMEN DES INSTITUTS 

Dr. István Jurányi, Oberassistent, 
Direktor des Studentenheimes im 

Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 
Resümee 

Das Studentenheim ist einer der wichtigsten Faktoren 
innerhalb der Erziehung des Kollektivs und der Sicherung 
des Anpassungsprozesses. 

Die heimische| Atomsphäre des Heimes und die sozial-
hygeienischen Bedingungen sind außerordentlich bedeutende 
Momente bei der Anpassung der Studenten. 

Das vorbildliche Verhalten des Lehrers, die Einheit 
des Erzieherkollektivs, die Aufstellung der gemeinsamen 
Anforderungen, die persönliche Behandlung und die Selbst-
verwaltung der Studenten dienen alle der Verwirklichung 
unserer erzieherischen Zielstellungen. 

Das Korreferat analysiert ausführlich die oben genann-
ten Faktoren der Erziehung. 
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