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Kocsis Mihály 70 éves 

Vajon mit fog szólni, amikor ezeket a sorokat olvassa? Valószínű azt, hogy erre semmi 

szükség nincsen. Az életkor nem erény, és ahogy őt ismerjük, nem hátra, hanem előre néz. 

Húsz éve dolgozik velünk, az azt megelőző időkről alig tudunk valamit. Azt sem Tőle, 

hanem azoktól a fel-felbukkanó volt tanítványoktól, akik körbe vették. Minden történet, 

amiről hallani, siker és öröm. Meglepő, hogy ez a szikár ember mi mindennel nem foglal-

kozott és lett sikeres és vele együtt a környezete is.  

Miből táplálkozik a végtelen türelme, figyelme, odafordulása tanítványhoz, doktoran-

duszhoz, gyermekeihez és az örömmel várt unokához? Bizonyára a nagycsalád hozadéka, 

a filozófiai és pedagógiai tudás belsővé érlelődése, amelynek kemény próbája volt a tanyasi 

iskolákban, szegény gyerekek kollégiumában, majd az egyetemi katedrán, minisztériumi 

kutatócsoportok világában és a terepen végzett kutatómunka. És hosszú éveken, közel két 

évtizeden át a néptánc is része volt ennek az életnek. Honnan ez a gazdagság? És táncolt 

is! 

Nehéz elhinni, hogy 70 éves. Mit sem változott azóta, hogy ismerjük, a környezete 

viszont állandóan; felkérések és pozíciók jöttek és mentek. Kocsis Mihály úgy bánt ezek-

kel, mint a tenyérbe zárt pillangókkal, úgy is engedte el őket. 

Idejének sokszorosát ígérte oda azoknak, akik a segítségét, véleményét, tanácsát kérték, 

kollégák és hallgatók egyaránt. Nem nagyon volt arra példa, hogy valakinek is nemet mon-

dott volna, és arra sem, hogy ne tartotta volna meg az ígéretét. Többször kapott olyan fel-

kérést, ami nem volt a szakterülete, ilyenkor ifjonti hévvel vetette magát a tanulásba. Az, 

hogy felkészületlen legyen egy helyzetben, az elképzelhetetlen volt.   

Szikársága jellemében is megmutatkozik, magának semmit, másoknak mindent. Olykor 

a környezete szelíden figyelmeztette, nem szégyen pénzt elfogadni a munkájáért! Ebben az 

érték-átértékelő világban ő ugyanaz a pedagógus maradt, ugyanazokkal az elvekkel; tisz-

telve a növendékeket és a kollégákat, támogatva a bennük rejlő lehetőségek kiteljesedését. 

Nem kívülről kellett ösztönözni. „Önként és dalolva” hozott létre a maga számára egy 

rendkívül feszesen strukturált életformát. Valószínűleg ez felelt meg a legteljesebb mér-

tékben a belső, mélyebb igényeinek, amely folyamatosan, megbízhatóan és kontrolláltan 

működhetett olyan szent célok érdekében, mint a család és a munka. Többször kapott olyan 

felkérést, ami nem volt a szakterülete, ilyenkor ifjonti hévvel vetette magát a tanulásba, az, 

hogy felkészületlen legyen egy helyzetben, az elképzelhetetlen volt. 

Aki vele dolgozott, mindig értelmesnek, fontosnak érezhette a munkáját és magát. Min-

dig lett egy csapat, egy közösség, ahol érdekes módon mindig több volt a magát és szakmai 

pályáját építő fiatal hallgató, gyakorló pedagógus. Az utóbbi időben az országos akcióku-

tatásában hozzá szegődő gyógypedagógusok csodákat műveltek az autizmusban érintettek 

pedagógiai fejlesztésében. Különleges látása van a hallgatókra, biztos kézzel találta meg 

mindig azokat, akik tehetségükhöz képest kevésbé tudták menedzselni magukat. Hány 
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ilyen kivirágzás volt? Elég végignézni az OTDK-résztvevők eredményeit az elmúlt 10 év-

ben. 

Kocsis Mihály keveseket tegez, és kevesen tegezik őt. Habitusában, stílusában nem 

rideg távolságtartás ez, hanem a partner iránti tisztelet és az emberi kapcsolatok komolyan 

vétele. 

Nagyon gazdag ország vagyunk! Megengedhetjük magunknak, hogy Kocsis Mihály ma 

ne tanítson! 

Isten éltesse! 

 

Kurucz Rózsa 65 éves 

Kurucz Rózsát jeles és kerek évfordulóján köszöntjük. Oktatói, szervezői, vezetői és kuta-

tói tevékenysége nagyon széleskörű. Életműve olyan sokrétű, hogy külön kötetben is ne-

hezen lehetne összefoglalni, ezért itt csak néhány eleme ragadható ki, felvillantva munkás-

ságának fontos pontjait. 

Pedagógus család gyermekeként egyenes út nyílt számára ehhez a pályához. Óvodape-

dagógusi, majd gyógypedagógusi képesítése után a pedagógia szakot is elvégezte, hogy 

többet tudjon a munkájához, hivatásához adni, amelyet tudományos minősítéseivel még 

magasabb szintre emelt. 

Korán bekerült a felsőoktatás világába. A Szekszárdon már működő tanítóképzés mel-

lett az óvodapedagógus szak indását segítette a korábbi, középfokú képzésben megsze rzett 

tapasztalatai alapján. Munkájában mindegyik végzettségét hasznosíthatta az egyes tantár-

gyakat oktatásában. 

Kutatói tevékenységében a neveléstörténet vonzotta, a tudományágon belül pedig leg-

inkább a nagy pedagógus egyéniségek munkája, élete, példája. Különböző intézményi és 

azon kívüli megbízatásokkal pedig elkezdődött vezetői pályafutása is. Munkájának szín-

vonalát rangos szakmai elismerések jelzik. 

Külön kell említeni a hallgatókkal végzett mentori tevékenységét. Ez nemcsak feladat 

volt számára, hanem olyan szemlélet, amely végigkíséri pályáját. A leendő pedagógusok 

minőségi képzésének alapfeltételeként a kezdeti kutatási lépéseik ösztönzése, segítése ál-

landó jellemzője szakmaiságának. A továbbképzéseket is fontosnak tartotta, ezért ezek ter-

vezésébe és szervezésébe is sok munkát, erőt, időt fektetett. 

A kollégákkal való kapcsolatait az oktatási és vezetői tevékenységeken kívül a szakmai 

műhelyek létrehozása, irányítása is mutatja. Több területen is segítette, segíti a mai napig 

is kollégáit. 

A partnerintézményekkel történő együttműködésben magasabb szintre emelte a hallga-

tók gyakorlati képzését. Átvette a tanító szak irányítását elődeitől, és ma is végzi ezt a 

feladatát. 

Az elméleti és módszertani tantárgyak fejlesztését közvetlenül és folyamatosan vezet te. 

Az intézményi és szakos akkreditációkban ez a külső szakmai szemlélőknek is egyértel-

műen megmutatta magas színvonalú munkáját. 
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Munkabírása is elismerést vált ki kollégái között. Koncepciózus gondolkodása, előre-

látása nagymértékben segítette az intézmény és a szakok fejlődését. Szakmai terveit a hosz-

szú távú célok alapján a napi munkában sem veszítette szem elől, azok megvalósításában 

is példát mutatott környezetének. 

Oktatói, tantárgyfejlesztői, kapcsolatépítői munkáját is ismerik, elismerik szakmai, pe-

dagógiai körökben. Ezen felül elismertségét hazánkban és külföldön is tudományos mun-

kája reprezentálja. Kutatásait nemcsak annak átfogó, széles spektruma, hanem, az általa 

legkedveltebb területek mély ismerete, feltárása, új eredmények publikálása jellemzi.  Ne-

veléstörténeti kutatásaiban a mai pedagógia kihívásaira adott válaszok lehetőségét is meg-

mutatja, hiszen az elmélet és gyakorlat fejlesztésének gyökerei sok vonatkozásban itt ta-

lálhatók. A pedagógusok, kollégák a könyveit, tanulmányait elolvasva segítséget kapnak 

szakmaiságukhoz, hasznosíthatják ezt a tudást gyakorlatukban. Montessori kutatásai a leg-

jobb példák erre. 

Köszönjük Kurucz Rózsa eddigi munkáját, és számítunk rá a pedagógusképzés mai és 

jövőbeli feladataiban is! 

További szép, sikeres életet kívánunk neki! 

Isten éltesse születésnapján! 

 

Matthias Munkwitz 65 éves 

Prof. Dr. oec. Matthias Munkwitz 1952-ben született Erfurtban. 

Felsőfokú tanulmányait Lipcsében, Berlinben, Salzburgban és Linzben végezte. 1976 -

ban okl. közgazdász diplomát kapott a Lipcsei Egyetemen, majd doktori (Dr. oec.) fokoza-

tát 1986-ban szerezte meg a Berlini Gazdasági Főiskolán kultúrgazdaságtan témakörben. 

1990–1994 között vállalatgazdaságtani posztgraduális tanulmányokat folytatott a 

„FernUniversität Hagen”-ben. 1995–1997 között angol nyelvű tanulmányokat folytatott a 

Salzburgi Egyetemen (International Centre for Culture and Management) és a Linzi Egye-

temen. 1997-ben MA diplomát szerzett művészet és média management szakon. 

Dr. Matthias Munkwitz felsőoktatási tevékenységét 1976–1990 között a Weimari Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanársegédi, adjunktusi beosztásban végezte. Oktatói 

munkája mellett 1989-ben a tudományos és kutatási rektorhelyettesi hivatal 

vezetőhelyettese, majd 1990-ben a Zenetudományi Intézet tudományos titkára is volt. 

1990–1996 között az Erfurti Euro–Schulen igazgatójaként tevékenykedett. 1996–1999 kö-

zött a drezdai Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen igazgatóhelyetteseként dolgozott.  

Dr. Matthias Munkwitz 2001-től professzori kinevezést kapott a Zittau/Grörlitzi Főis-

kola Gazdaság- és Nyelvtudományi Karára a vállalatgazdaság és a nonprofit gazdaságtan 

oktatására. 

Munkwitz professzor a világ számos egyetemén és konferenciáján tartott német és an-

gol nyelvű előadásokat, így pl. New Yorkban, Rigában, Vilnusban, Kairóban, 

Salamancaban. Több alkalommal volt a PTE FEEK/KPVK vendégprofesszora.  

Munkwitz úr 2009-től a Zittau/Grörlitzi Főiskola Gazdaság- és Nyelvtudományi (mai 

nevén Menedzsment és Kultúratudományi) Karának tanulmányi dékánhelyettese 

(Studiendekan). 
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Professzori és dékánhelyettesi beosztásaiban kiemelkedő szerepet játszott a PTE FEEK 

és a Hochschule Zittau/Görlitz között 2006-ban megkötött Dual Post Degree MA Bildung 

Kultur und Management/Kulturális mediáció kettős MA diplomát eredményező képzésben, 

annak szervezésében és a FEEK/KPVK hallgatóinak németországi tanulmányai segítésé-

ben. 2006 óta szoros kapcsolatot ápol a PTE FEEK/KPVK Kultúratudományi Intézetével, 

több pécsi szakmai program aktív résztvevője volt. 

Kutatási területeinek centrumában a következő témák állnak: kultúrgazdaságtan, 

kultúrmenedzsment és kultúrmarketing, valamint a kulturális infrastruktúra problémái.  

Munkwitz professzor számos publikációban, konferencia előadásban bizonyította szak-

területén szerzett jártasságát. Jelentős elismertségnek örvend tudományterületén hazájában 

és külföldön egyaránt. Több tudományos ösztöndíjat és kitüntetést kapott. Számos nemzet-

közi tudományos projektben vett részt. 

Munkwitz professzor sokoldalúságát bizonyítja, hogy Görlitzben barátaival egy 

dzsessz zenekart alapított és annak ma is aktív zenész tagja. 

Prof. Dr. Matthias Munkwitz minden tekintetben megfelelt azon kritériumoknak, ame-

lyeket egyetemünk a címzetes egyetemi tanári kinevezéssel szemben támaszt, ezért a FEEK 

Kari Tanácsának javaslatára a PTE Szenátusa 2014-ben részére címzetes egyetemi tanári 

címet adományozott. 

Sok szeretettel és barátsággal köszöntjük a 65 éves Matthias Munkwitz professzor urat, 

további jó egészséget és újabb eredményes tudományos tevékenységet kívánnak neki pécsi 

kollégái és barátai nevében: 

 

Huszár Zoltán és Várnagy Péter 

 

In honour of the 65-year old Prof. Matthias Munkwitz 

Matthias Munkwitz, the Honorary Professor of the University of Pécs, the Professor and 

Vice Dean (Studiendekan) of Hohschule Zittau-Görlitz was born in Erfurt, East-Germany 

in 1952. 

He went to primary and secondary school in his home town, where he took his school 

leaving exam in 1970. As it was customary at that time, he went to the army for two years. 

Between 1972 and 1976 he studied economics at the University of Leipzig, where he grad-

uated in 1976. 

Between 1976 and 1999 he held different educational and managerial positions at dif-

ferent institutions in Germany, among them at Liszt Ferenc University for Music in Weimar 

(1976-1990), at Euro-Schulen in Erfurt (director, 1990-1996), at the Institute für kulturelle 

Infrastruktur Sachsen in Dresden (deputy manager, 1996-1999). In 1982 he won a scholar-

ship at the Hohschule für Ökonomie Berlin, where he studied for further four years, and 

defended his doctoral thesis in 1986. After that he became a post-doctor student in eco-

nomics at FernUniversität Hagen, and between 1990 and 1994 he studies at the Interna-

tional Centre for Culture and Management Salzburg bzw. Universität Linz. In 1997 he be-

came the Master of Advanced Studies in Arts and Media Management. 
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As it is obvious from his CV, Matthias Munkwitz is a prominent personality in the field 

of his science. He has been working at our partner university Hoschule Zittau/Görlitz (Uni-

versity of Applied Sciences Zittau/Görlitz) since 1999. He is the Professor of Economics, 

and since 2010 he has been the Vice-Dean responsible for training and education at 

Hoschule Zittau/Görlitz, Fakultät für Wirtschafts- und Sprachwissenschaften (Manage-

ment- und Kulturwissenschaften). 

Professor Munkwitz has been invited to read lectures in his field by several universities 

all over the world, including New York, Riga, in Vilnius, in Cairo, in Salamanca etc. In 

the spring semester of 2010 he was a guest professor at the Faculty of Adult Education and 

Human Resource Development/Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional De-

velopment at the University of Pécs. Since 2006 Professor Munkwitz has been playing a 

prominent role in the operation of the Dual Post Degree MA Bildung Kultur und Manage-

ment programme. Since then he has been in a close contact with the Institute for Cultural 

Sciences of the Faculty of Adult Education and Human Resource Development/Faculty of 

Cultural Sciences, Education and Regional Development, playing an active role in it. 

The versatileness of professor Munkwitz is shown by the fact that he formed a jazz 

band with his friend in Germany decades ago and he has been an active member of the 

band since then. 

Prof. Dr. Matthias Munkwitz turned 65 years old on the Janury12, 2017. The colleagues 

of our faculty congratulate him on this occasion. We wish him all the best in his personal 

life and professional career, as well. 

 

Zoltán Huszár and Péter Várnagy 

 

 

Bajner Mária 60 éves 

Miközben írom ezeket a sorokat, itt van előttem Marika arca, mimikája, ahogyan kijelenti, 

hogy neki erre semmi szüksége, és hogy nem ez a fontos. Tudom, hogy igaza van, hogy 

végső soron nem ez számít, de alkalmat ad az írás elgondolkodni és visszapillantani.  

Marikát azóta ismerem, hogy beléptem az akkor még Illyés Gyula Főiskola E épületé-

nek kapuján és tagja lettem az Idegennyelvi Tanszék és Lektorátusnak. Marika akkor már 

öt éve ott dolgozott, és a tanszék angol nyelvű szakcsoportjának volt vezetője. Sokat tanul-

tam tőle. Kritikus látásmódot, és a dolgokhoz való logikus közelítést, de azt is, hogy úgy 

fogadjuk el az életet, ahogyan van, és abból hozzuk ki a legjobbat. Annak idején a legendás 

E épületben, amikor az idegennyelv-oktatás reneszánszát élte, és mi nyelvtanárok azt te-

hettük, amit szerettünk, ugyan más és más érdeklődési körrel, de nyelvet taníthattunk, és 

együtt egymással, minket érdeklő témákról társaloghattunk, pályázatokon vehettünk részt, 

és tanulhattunk egymástól. Nagyon imponált az a sebesség és szervezés, ahogyan Marika 

a PHD-fokozatát megszerezte. Máig emlékszem az E épület konferenciatermében tartott 

előadására, amelyben a disszertációja témáját – Text and Gender in Charlotte Bronte’s 

Novels – foglalta össze, összeszedettsége, tartalmassága mély benyomást tett rám. 
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A life long learning fogalma vagy talán a mozgásban lenni és mindig újat tanulni, ta-

pasztalni, megismerni Marika mottója, hiszen a fokozat megszerzését követően a Szegedi 

Tudományegyetem Gazdasági Karán szerzett végzettséget Európa-tanulmányok területén. 

Számos tudományos társaság tagja. Azt tudjuk, hogy az MTA köztestületi és a Pécsi 

Területi Bizottság Irodalomtudományi és Idegennyelvi szekcióinak tagja, ami meglepőbb, 

hogy tagja a Magyar Szociológiai Társaságnak is. 

Belföldön a Pécsi Tudományegyetem több karán, több témakörben és Szegedi Tudo-

mányegyetemen, valamint Szlovákiában Révkomáromban volt meghívott előadó, külön-

böző gazdasági, valamint az irodalom és a nők keresztmetszetét érintő témakörökben. 

Nyelvtudása révén a University of Liverpool, az Athéni Egyetem és az Eszéki Egyetem 

vendége Erasmus ösztöndíjjal, vagy vett részt konferenciákon, és adott elő, az őt jellemző 

széles ismeretkörrel, ami a tanár- és tanítóképzésben gyökerezik, folytatódik az irodalom-

mal, átível a kommunikáción a marketing területére. Karunkat ez év februárjában Dél-Ti-

rolban egy Európai Uniós pályázaton, amely az idegennyelv tanításának reformját tűzte ki 

célul, képviselte másik négy egyetem küldöttei között. 

Publikációs tevékenységét a Pécsi Tudományegyetem 2009-ben az Év Publikációja Díj 

odaítélésével ismerte el. Több OTDK-n sikeres szakdolgozat konzulense és disszertációk 

külső konzulense külföldi egyetemeken, mint Törökország és Hollandia.  

Szervezője a sikeres Mandulavirágzás Tudományos Napok keretében 2011-ben meg-

rendezett „Ezredfordulós (de)generációk” című konferenciának, amit hatalmas visszhang 

és élénk érdeklődés kísért. 

Bár az E épület csapata feloszlott, ki nyugdíjba ment, ki elkerült Szekszárdról és szét-

szóródtunk sokféle irányba, de mi ketten valahogyan itt maradtunk. Azóta is különböző 

intézeteknél, de gyakran együtt működve, beszélgetve. Az itt eltöltött lassan három évtized 

alatt nagyon sok tárgyat oktatott és szakokat, szakirányokat dolgozott ki. Számomra a leg-

emlékezetesebb és általunk példaértékűnek tartott angol tanító szak kidolgozása és koordi-

nálása is az ő nevéhez fűződik. Ezen kívül dolgozott a felnőttképzésben az Ügyvitel FSZ 

képzés felelőseként, volt Erasmus-koordinátor és intézeti vezető koordinátor is. Életrajzát 

tanulmányozva meglepően látom, hogy ezenkívül az Iparkamara szakértője és vizsgázta-

tója, továbbá a Tempus Közalapítvány pályázati bírálója. 

Kedves Marika, a sokszínűség és aktivitás erényei mellett, mint kolléga elmondhatom, 

hogy precizitása és igényessége önmagával és másokkal szemben, fejlett kritikai érzéke 

talán nem mindig egyengette útját és könnyítette meg életedet, de sok kolléga elismerését 

és kollegialitását kivívtad. 

Isten éltessen sokáig ezzel a lendülettel, nyitottsággal és megtörhetetlen érdeklődéssel!  
 

 Klein Ágnes 

 

Bús Imre 60 éves 

Idestova 10 éve, hogy elkezdtünk együtt dolgozni. Első közös projektünk témája olyan 

inspiráló volt, hogy azóta is előszeretettel hallgatják külföldi útjaimon hallgatók és választ-

ják kollégák. Akkor, 2007-ben, a gyermekkultúra egy kis szeletkéjét kezdtük kutatgatni, 
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pontosabban azt a kérdést feszegettük, hogy milyen mértékben örökítik át szülők és nagy-

szülők a német nyelvű mondókákat, versikéket, dalokat és játékokat gyermekeiknek. Azóta 

ezt sok más közös együttműködés követte, és Imre néhány évre rá megalapította az Illyés 

Gyula Pedagógusképző Intézet máig is működő és azóta is egyetlen kutatócsoportját, a  

Gyermekkultúra Kutatócsoportot, amely azóta nemzetközivé nőtte ki magát.  Ennek kere-

tében azonban foglalkozik a hallgatók tehetséggondozásával, hiszen neki köszönhetően és 

szárnyai alatt a színjátszás lendületet kapott az elmúlt néhány évben.  

Intézetünk és karunk oszlopos tagja. Ennek a kijelentésnek igazságtartalmát mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy a csecsemő-és kisgyermeknevelő szak szakfelelőse, tagja 

volt hosszú éveken keresztül a Kari Tanácsnak és a Szenátusnak, továbbá az Illyés Gyula 

Szakkollégium alapítója és vezetője volt. Ma is tagja az Intézeti Tanácsnak és tanszékve-

zetőként felel a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék munkájáért. Számos országos bizott-

ság tagja, mint a Kiss Áron Játéktársaság, amelynek alapító tagja, az MTA Köztestülete, 

az MTA Pécsi Területi Bizottság Pedagógiai Munkabizottsága, az MTA Pécsi Akadémiai 

Bizottság Sporttudományi Munkabizottsága, az MTA Pedagógiatudományi Bizottság Di-

daktikai Albizottsága, valamint a Magyar Sporttudományi Társaság.  

A Csecsemő- és Kisgyermeknevelők Országos Bizottságának tagjaként az a megtisz-

teltetés és munkás feladat érte, hogy részt vett a Képzési és Kimeneti Követelmények el-

készítésében, majd a szak hálójának kidolgozásában.  

Különösen szívén viseli a magyar nyelvű egyetemekkel való kapcsolattartást bel- és 

külföldön egyaránt, így nemcsak az ELTE PPK-hoz fűzik jó kapcsolatok, és tanít annak 

Doktori Iskolájában már két évtizede, vezetett hallgatókat a doktori cím eléréséig, hanem 

a külföldön folyó magyar nyelvű képzésekhez is. A nyitrai Konstantin Egyetemen, a nagy-

váradi Partium Keresztény Egyetemen oktató kollégákhoz jó kapcsolat fűzi. Sokan tag jai 

az általa alapított Kutatócsoportnak is. 

Tudományos pályafutásának íve is töretlenül ível előre, hiszen 2015-ben az általa rég-

óta és nagy szeretettel kutatott témájában a játékpedagógia területén sikeresen habilitált.  

Publikációs tevékenysége során számos kötet és cikk szerzője, több kötet szerkesztője, 

konferenciák szervezése fűződik a nevéhez. A Magyar Pedagógiai Társaság Tolna Megyei 

Tagozata szintén Imre szervezőtehetségének köszönhetően alakulhatott meg sok évtized 

után újra a megyében. 

Elkötelezettsége a pedagógia iránt már gyermekkorában kialakult, hiszen édesapja is 

pedagógusként dolgozott. Azóta is töretlenül, rendíthetetlenül kitart a szakma mellett, őr-

ködve annak tradicionális értékei felett. Ehhez és ennek folytatásához kívánunk Neked, 

kedves Imre, sok-sok további sikeres és eredményes esztendőt! 

 Klein Ágnes 

 

 

 


