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KOCSIS MIHÁLY 

Előszó 

 „Pro captu lectoris habent sua fata libelli.” 

Terentianus Maurus 

A könyveknek megvan a maguk sorsa, attól függően, hogy tartalmukat hogyan érti és 

értékeli az olvasó. Terentianus Maurus a leírtak befogadásában vagy elutasításában, a mon-

dandó eszmei utóéletében vélte meglátni ezt a sorsszerűséget. Ha  ebből az aspektusból 

tekintjük át a múltat, a közel két évezredes társadalmi tapasztalat alapjaiban igazolta állás-

pontját. Az olvasói fogadtatás mellett azonban a könyvek előtörténete is fontossá, érde-

kessé, jellemzővé, lejegyzendővé válhat, különösen akkor, ha pontosabban, árnyaltabban 

mutatja be azt a társadalmi, közéleti, szervezeti, alkotói kontextust – a mondandó holdud-

varát –, amelyben a kiadvány megszületett. Ezzel az eséllyel az itt éppen kézben tartott 

kötet esetében is számolni érdemes. 

A Pécsi Egyetem első alapításának 650. évfordulójára készülő egyetemi közhangulatba 

szervesen illeszkedett az az oktatói előterjesztés, amely a Felnőttképzési és Emberi Erő-

forrás Fejlesztési Kar Tanácsának 2014. áprilisi ülésén a Kar és a jogelőd intézmények 

történetének szisztematikus kifejtését indítványozta. A Kari Tanács a felvetést üdvözlen-

dőnek, a rendelkezésre álló időt és az alkotóképes potenciált elegendőnek, a munka meg-

kezdését támogatandónak, a várható produktumot a közeledő jubileumi eseményhez mél-

tónak tartotta. A feladat koordinálására felelős személyt azonban nem nevezett meg, ebből 

adódóan az intézménytörténet megírásának ügyében előkészületek sem születtek.  

Egy évvel később az előterjesztés ismét a Kari Tanács elő került, elvi támogatása ismét 

teljes volt, a Kar előtt álló aktuális feladatok – a szervezet zökkenőmentes beolvasztása a 

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karba –, azonban a vezetők és az 

oktatók figyelmét lekötötték, energiáikat erősen igénybe vették, a jubileumi tanévre, az 

eddig elért eredmények összegzésére vonatkozó tervek a szervezet mindennapi életének 

ingerküszöbe alá kerültek. A látszólagos szervezeti konszolidáció első féléve után – 2016 

tavaszán – intézeti értekezletek témájaként merült fel ismét egy rendszerszerűen kifejtett 

intézménytörténet megírásának lehetősége, azonban az egyértelmű vezetői támogatás és a 

feladat elvégzésére vállalkozó aktorok hiányában ennek az esélye többé már nem volt adott.  

2017 tavaszán egy szűkebb körű oktatói beszélgetés során született meg az a felvetés, 

amely a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a jogelőd intézmények szub-

jektív történetének felvázolására, a képzésben bármilyen szerepet vállalókban élő intéz-

ményképek, emlékek, vélekedések önkéntességre alapuló összegyűjtésére irányult, és 

amely a FEEK története narratívák tükrében munkacímmel fogalmazódott meg. A beszél-

getésben részt vevők1 úgy vélték, hogy az 1975-ben a népművelők felkészítésével elkez-

dődött folyamat és a fokozatosan egyre színesebbé váló képzési paletta által érintett hall-

gatók, oktatók és munkatársak viszonylag magas létszáma2 indokolja az – időben hosszabb-

                                                      
1 Bodó László, Huszár Zoltán, Kleisz Teréz, Kocsis Mihály, Koltai Dénes, Mészárosné Szentirányi Zita, Ne-

meskéri Zsolt, Németh Balázs, Reisz Terézia, Várnagy Péter . 
2 1978-2018 között diplomát szerzett 16.137 fő, záróvizsgát tett 421 fő, abszolutóriumot szerzett 60 fő; kép-

zésükben közreműködött 554 fő oktató és 62 főmunkatárs.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyv
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rövidebb intervallumra visszatekintő – egyéni tapasztalatok összefoglalását, amelyre a ju-

bileumi tanév megfelelő inspirációt, a diplomát szerzettek tömege, illetve az értük vállalt, 

vagy vállalandó szakmai felelősség pedig erős erkölcsi alapot adhat. Az „intézménytörté-

net” itt vázolt felfogása természetesen azt a kockázatot is magában hordozta, hogy egy-

mással rivalizáló, vagy perlekedő emlékképek, pozitív és negatív előjellel egyformán meg-

élhető események, tapasztalatok, beállítódások is egymás mellé kerülhetnek egy később 

összeállítandó kötetben, amelynek a tartalma szükségképpen válik mozaikszerűvé, esetleg 

túlzóan színessé, az emlékkötetektől többnyire „elvárt”, optimálisnak vélt, vagy a jövő fél-

tése miatt feltétlenül „moderált” intézménykép bemutatása helyett. A hivatkozott megbe-

szélés szereplői ezt a kockázatot vállalták, ugyanakkor kontextus-teremtő elvként fogal-

mazták meg, hogy az egyéni vélemények mellett jelenjenek meg a FEEK jogelőd és jog-

utód intézményeinek – ezen belül: jogfolytonos szakjainak – objektív adatai és az oktatók 

adekvát produktumai, bele értve a doktori iskolai terveket is. Mindezek elfogadásával 2017 

májusában született meg az alábbi levél, amely a volt és a jelenlegi hallgatókat, a munka-

társakat és az oktatókat azonos szöveggel szólította meg:  

 

„Kedves (Volt) Hallgatónk! 

Kedves Munkatársunk! 

Kedves Oktató Kollégák! 

A Pécsi Tudományegyetem szeptember 1-én ünnepli első alapításának 650. évfordulóját. 

Az Ön volt egyetemi karának – munkahelyének – néhány oktatója úgy gondolta, hogy a 

jubileumi ünnepségsorozat megfelelő alkalmat teremthetne az itt végzettek és oktatóik kö-

zös tevékenységének jellemzésére és összefoglalására.  Különösen indokolt ez azért, mert 

időközben az intézményi és a szakstruktúra is jelentős mértékben megváltozott, ezért érde-

mes lenne emléket állítani a lassan feledésbe merülő Karunknak, a nagy hallgatói létszá-

mot – mintegy 16.000 főt – érintő andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, felnőttoktatási 

szakértő, humánszervező, ifjúságsegítő, informatikus-könyvtáros, képzési szakasszisztens, 

kulturális projektmenedzser, munkavállalási tanácsadó, művelődési és felnőttképzési me-

nedzser, művelődésszervező, népművelő, protokoll és rendezvényszervező, sportkommuni-

kátor, személyügyi szervező képzéseinknek. 

Ebben a kontextusban nem szokványos intézménytörténet összeállítására gondoltunk, in-

kább az itt valamikor valamilyen – hallgatói, munkatársi vagy oktatói – szerepet vállalók 

szubjektív intézményképét szeretnénk felvázolni A FEEK története narratívák tükrében cím-

mel. Ez azt is jelenti, hogy szívesen építenénk az Ön által is átélt eseménytörténet szubjektív 

leírására, amely során sem a tartalmat, sem a választott szemléletmódot, sem az interpre-

táció előjelét és terjedelmét nem szeretnénk korlátozni (ez utóbbiban a felső határt 10 ol-

dalban maximálnánk).  

Tisztelettel felkérjük, hogy a fentiek értelmében járuljon hozzá a tervezett kötet összeál-

lításához és írja le szabad asszociációival az Ön által is megélt képzési-kiképződési folya-

matot és egyetemképet úgy, ahogyan az ma él Önben. A beérkező anyagokat – szándékaink 

szerint – nem válogatjuk, csupán szerkesztjük és elektronikus publikációként közzé tesszük.  

Családi életéhez, jelenlegi feladataihoz sok sikert, örömteli munkát és kiegyensúlyozott 

társadalmi környezetet kívánunk.” 

 

A felkérés hólabda-szerűen terjedt, végül több mint száz fő jelezte a kötet összeállításá-

val kapcsolatos egyetértését, eszmei, vagy gyakorlati támogatását. Az egyetértőkön túl né-

hányan elzárkózásuk okairól is szóltak, ezek mindegyike az intézmény kari működésének 

második időszakához fűződött, és elsősorban az emberi kapcsolatok minőségét, a képzés 
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flexibilitását, rigiditását, illetve a tágan értelmezett környezet megváltozását érintették. A 

szervezők ezeket a reakciókat is köszönettel vették és megértéssel kezelték.  

A megjelölt határidőre 64 írásos anyag született, e kötet mindegyiket lényegi változtatás 

nélkül, esetenként némi rövidítéssel, minimális stiláris korrekcióval tartalmazza. A szemé-

lyes intézménykép kontextusán belül, a teljesen szabad asszociációkat megengedő felkérés 

következményeként a papírra vetett egyéni vélemények formai megjelenésükben, nyelve-

zetükben kifejtettségükben, terjedelmükben, hivatkozásaikban természetesen nagyon szé-

les skálán mozognak. 

A tájékozódás könnyebbé tétele érdekében a szerkesztő bizottság tagjai – a kötet kezde-

ményezői – úgy döntöttek, hogy különálló fejezetbe sorolják az intézmény, egy-egy inté-

zeti szervezeti egység vagy szak, illetve az egyéni szakmai életút történeti bemutatásával 

foglalkozó írásokat, és egy másikban fűzik össze az elsősorban laudációra vállalkozók so-

rait. Témája, összetettsége és komplex bemutatásának szándéka okán önálló fejezetet ka-

pott a Kar doktori programjának tervezete, és önálló egységet képeznek a Kar hallgatóival 

kapcsolatos tanulmányok is. Az ötödik fejezet a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fej-

lesztési Kar és jogelőd-jogutód intézményeinek – oktatói, munkatársi és hallgatói – névso-

rait tartalmazza, ezeket egészíti ki a Kar által kiadott oktatói produktumok listája.  

A felsőoktatás, a felnőttoktatás, a pécsi egyetemi képzés, a Kar előtörténete, létrejötte és 

átalakulási folyamatai, a Kar egyes szakjainak artikulációs problémái, az it t dolgozók és 

tanulók szakmai önképe és intézményi önreflexiói iránt érdeklődő, valamilyen szerepben 

érintett, vagy involválódni szándékozó olvasó rendkívül érdekes, sokszínű, ellentmondá-

sokat is vállaló, egyes részleteiben (névsorok) teljességre törekvő, négy évtized szakmai 

küzdelmeit illusztrálni szándékozó kötetet tart a kezében. Ez a sokszerzős kiadvány alap-

jaiban arról szól, hogy az adekvát társadalmi folyamatok iránti érzékenységgel, innovációs 

készségekkel, kommunikációs kompetenciákkal, meggyőző erővel, szervezőkészséggel, 

nagy munkabírással és frusztrációtűréssel rendelkező munkatársak kritikus tömege képes 

egy felismert társadalmi szükségletet képzési-továbbképzési programmá, szakmává transz-

formálni. Ennek a folyamatnak természetesen vannak akadályai és segítői, gyorsuló és las-

suló terjedési tendenciái, sikeres és kevésbé sikeres időszakai, irigyelt pénzügyi eredmé-

nyei és ledolgozandó hiányai, drukkerei és ellendrukkerei, hosszú távú napi munkásai és 

időleges társutasai. 

A kötetben megjelenő írások mindegyikének jellemzése e rövid bevezetőben nem vál-

lalható, mégis kiemelésre érdemes néhány olyan témakör, amelyet több szerző is érintett. 

A FEEK és jogelőd intézményeinek történetét eltérő aspektusokból, mégis sokoldalúan és 

elkötelezetten, a résztvevő megfigyelő hitelességével, a változások iránti empátiával mu-

tatják be Koltai Dénes, Krisztián Béla, Nemeskéri Zsolt, Oroszi Sándor és Zádori Iván 

visszaemlékezései. Nagy háttértudással, részletes jellemzéssel, pontos adatolással és sze-

mélyükben is rendkívüli módon involválódva mutatják be az andragógia, illetve az infor-

matikus-könyvtáros szakok kialakulásának és módosítási folyamatainak kiemelkedő ese-

ményeit Farkas Éva, illetve Sipos Anna Magdolna és Varga Katalin tanulmányai. Nagyon 

sok új információval egészíti ki az intézménytörténetet az írásoknak azon csokra, amely 

elsősorban az adott oktató és a FEEK találkozására, együttélésére és egymásra hatására 

fókuszál. E determinisztikus kapcsolatok érzékletes, élvezetes, ezért mások által is átélhető 

leírását adják Agárdi Péter, Andreas Hejj, Cserné Adermann Gizella, George Terry Noel, 

Kleisz Teréz, Németh Balázs, Sári Mihály és kollégáink, volt hallgatóink közül még sokan 

mások. Az egyéni élettörténet és az intézménytörténet tágabb dimenzióiba vezetik be az 

olvasót Várnagy Elemér és Várnagy Péter emlékképei, bemutatva egy egyetemi oktatói 
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dinasztia-képződés esélyét. Külön kiemelésre méltó az az összeállítás, amely a Mátrai Zsu-

zsa irányításával elkészített doktori program tervezetét mutatja be, csatolva a Magyar  Akk-

reditáció Bizottság véleményét és az arra adott választ is. 

A kötet rendkívüli érdeme, hogy – a népművelő szak első beiskolázását követő negy-

venhárom év eredményeinek valószínűleg legattraktívabb illusztrációjaként – bemutatja a 

Kar és jogelőd intézményeiben oktatói, vagy munkatársi szerepet vállalók listáját, illetve 

felsorolja a diplomát szerzett hallgatók (16.137 fő) névsorát, feltüntetve a végzés évét, a 

képzés szintjét és a választott szakot is. Az oktatók eredményességét – a hallgatók névsora 

mellett – egy produkciós lista is jellemzi. 

Az intézménytörténet összeállításában produktív szerepet vállaló szerzők írásainak, 

szubjektív egyetemképének, eseménytörténeti reflexióinak, vélekedéseinek, álláspontjai-

nak megismerése rendkívüli élménnyel párosult. A szerkesztők azzal szembesülhettek, 

hogy ugyanannak az eseménynek számtalan megélési és megértési kontextusa jöhet létre 

(azaz tetten érhető a konstruktív pedagógia működése), és az így keletkező interpretációk 

esetenként teljesen függetlenné válhatnak az eredeti történésektől is. Plutarkhosz a Párhu-

zamos életrajzok című művének Démoszthenész – Cicero részében, a bevezető sorok között 

említi, hogy a két szereplőnek csupán a tetteit és a politikai szerepvállalásait elemzi, szó-

noki képességeik összehasonlítására nem vállalkozik, mert nem volt ideje a latin nyelvben 

elmélyedni, így annak finomságait nem képes kellően érzékelni. Öreg korában viszont nagy 

örömmel tanulmányozta a latin forrásokat is, és ekkor úgy látta, hogy „nem a szavakból 

értettük meg és fogtuk fel a tényeket, hanem az általunk már jól ismert tényekből következ-

tettünk a szavak jelentésére.”3 E kötet olvastán többször előfordulhat, hogy a tények elő-

zetes ismerete segíthet az azokkal kapcsolatos önreflexiók megértésében, és némi magya-

rázatul szolgálhat az intézmény múltjáról, jelenéről és jövőjéről szóló oktatói, karvezetői 

és egyetemvezetői interpretációk, közép- és hosszú távú tervek esetenként tapasztalható 

divergenciájára. 

A kötet megszületésében köszönet illeti a szerzőket, az egyes részfeladatok megoldásá-

ban közreműködő munkatársakat, az angol nyelvről fordítással segítő Kleisz Terézt, az 

oktatók publikációs listáját összeállító Mészárosné Szentirányi Zitát, az oktatói és hallgatói 

névsorokat többször áttekintő Csizmadia Zsoltot és Cselényi Ferencet. Tiszteletet érdemlő 

kezdeményezésükért, folyamatos együttműködésükért és támogatásukért külön köszönet 

illeti a szerkesztő bizottság tagjait, Bodó Lászlót (aki a tördelő szerkesztői szerepet is be-

töltötte), Huszár Zoltánt, Kleisz Terézt, Koltai Dénest, Mészárosné Szentirányi Zitát, Ne-

meskéri Zsoltot, Németh Balázst, Reisz Teréziát és Várnagy Péter. 

Amikor a Tisztelt Olvasó e sorokba betekinthet, a korábbi Kar szakjainak és oktatóinak 

többsége – néhány kollégánk szekszárdi karon maradása mellett – a Pécsi Tudományegye-

tem Bölcsészettudományi Karának részeként, Humán Fejlesztési és Művelődéstudomány 

Intézet néven folytatja tevékenységét. 

 

„Ignoranti, quem portum petat, nullus suus ventus est.” 

(Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.)  

Lucius Annaeus Seneca 

 

 

 

                                                      
3 Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. (Démoszthenész – Cicero) II. köt., 304. o. Osiris Kiadó. Budapest, 

2005. 


